
  Regulamin Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej - sezon 2010/2011 

 

1. Cel imprezy: Turniej organizowany jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu ma na celu wyłonienie 

mistrza Łowicza. 

 

2. Boisko: Mecze AMŁ rozgrywane są w hali sportowej OSiR nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2. 

 

3. Drużyny:  

a. Mecz rozpoczynają dwie drużyny, a każda składa się z nie więcej niż dwunastu zawodników. Aby rozpocząć 

spotkanie minimalna liczba zawodników musi wynosić sześciu.  

b. Drużyna nie może zgłosić żadnego zawodnika aktualnie zgłoszonego w rozgrywkach PZPS.  

c. Drużyna  może zgłosić zawodnika aktualnie zgłoszonego w rozgrywkach OZPS. 

d. W czasie rozgrywek wolno zgłosić dodatkowych zawodników, nie później jednak niż na trzy kolejki przed 

końcem rozgrywek.  

e. Drużyna biorąca udział w rozgrywkach powinna posiadać jednakowe stroje z wyraźnymi numerami na 

koszulkach.  

4. Zawodnicy:  

a. Zawodnik może być zgłoszony i występować tylko w jednym zespole ligi.  

b. W rozgrywkach mogą brać udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni, bez ograniczeń ilościowych.  

5. Przepisy gry: Obowiązują aktualne przepisy PZPS z wyłączeniem przepisów zawartych w niniejszym regulaminie.  

a. Czas dla drużyny: Zespoły mają prawo do poproszenia o dwie trzydziestosekundowe przerwy w każdym 

secie.  

b. Rozpoczęcie gry: Dopuszczalne spóźnienie drużyny na mecz wynosi 5 minut (patrz: 3.1.).  

c. Zwycięstwo 3:0 i 3:1 premiowane jest 3 punktami, a drużyna przegrywająca ma 0 punktów. Zwycięstwo 3:2 

premiowane jest 2 punktami, a drużyna przegrywająca ma 1 punkt.  

d. Trzeci walkower automatycznie degraduje drużynę rozgrywek.  

6. System rozgrywek:  

a. Runda wstępna: Zespoły podzielone zostały na dwie grupy po 8 zespołów z każdych grup, system rozgrywek 

"każdy z każdym".  

b. Runda zasadnicza:  

zespoły grają: Grupa Mistrzowska "A" składająca się z 8 zespołów, które zajęły odpowiednio 

4 pierwsze miejsca w grupach "A" i "B" w rundzie wstępnej, Grupa Mistrzowska "B" składająca się z 8 

zespołów, które zajęły odpowiednio miejsca 5-8 (Gr."A i B") 

c. Po zakończeniu rozgrywek Mistrz Ligi spotka się w okolicznościowym pojedynku z Reprezentacją Ligi.  

7. Wpisowe:  

a. W sezonie 2009/2010 ustala się wpisowe od drużyny w wysokości: - 600 zł; 

b. Drużyna ukarana walkowerem z powodu niestawienia się na mecz, przed rozpoczęciem spotkania w 

następnej kolejce musi wpłacić do kasy OSiR Łowicz, ul. Jana Pawła II 3 karę w wysokości 50,00 zł.  

c. Ustala się karę dla drużyny za niewłaściwe zachowanie podczas turnieju (np. nieodpowiednie korzystanie z 

szatni i natrysków) w zależności od strat poniesionych przez OSiR pod rygorem usunięcia drużyny z 

rozgrywek.  

8. Uwagi końcowe:  

a. Drużyna, która nie będzie przestrzegać niniejszego regulaminu zostanie zawieszona lub wykluczona z 

rozgrywek.  

b. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w czasie rozgrywek.  

c. W sprawach nie poruszonych obowiązują przepisy PZPS oraz decyduje sędzia główny prowadzący 

spotkanie.  

d. Za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada.  

e. Oficjalne wyniki i aktualne terminarze zamieszczane są na stronie http://www.osir.low.pl.  


