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Regulamin 
Ligi Amatorskiej Siatkówki „LAS pod DALINEM” 

na sezon 2022/2023 
z 12.09.2022r 

 
 

I.   ORGANIZATOR 
Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie LAS pod Dalinem, działające poprzez Zarząd 
w/w Stowarzyszenia. 

 
II. CEL 

Celem prowadzonych rozgrywek ligowych jest popularyzacja piłki siatkowej wśród 
społeczeństwa, rekreacja, podnoszenie sprawności fizycznej oraz integracja środowiska 
sympatyków piłki siatkowej. 
 

III. ZADANIA ORGANIZATORA 
1. Opracowanie regulaminu rozgrywek. 
2. Opracowanie harmonogramu/terminarza rozgrywek. 
3. Rozstrzyganie problemów zaistniałych w czasie trwania rozgrywek. 
4. Prowadzenie strony internetowej Ligi (www.laspoddalinem.pl), oraz kontakt z mediami. 
5. Podejmowanie decyzje o przeznaczeniu środków funduszu powstałego z wpłat wpisowych. 
6. Zatwierdzanie sędziów do prowadzenia rozgrywek. 
7. Zatwierdzanie wyników meczów, przyznawanie punktów za rozegrane spotkania. 
8. Podawanie wyników do ogólnej wiadomości. 
9. Rozstrzyganie złożonych protestów dotyczących rozegranych meczy. 
10. Przygotowanie i publikacja Regulaminu oraz aneksów do regulaminu 

 
IV.  UCZESTNICTWO 

1. Każdy zespół musi składać się z zawodników spełniających zapisy niniejszego Regulaminu, 
zgłoszonych do Organizatora Rozgrywek na stosownym formularzach i przez Organizatora 
do tych Rozgrywek dopuszczonych.  

2. Zgłoszenia drużyny do Rozgrywek dokonuje kapitan danej drużyny, za pomocą Deklaracji 
Zgłoszenia Drużyny  stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 

3. Zgłoszenia Zawodnika do danej drużyny, dokonuje kapitan danej drużyny na Deklaracji 
Zgłoszenia Zawodnika stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,  

4. W zawodach mogą brać udział zawodnicy, którzy w momencie rozpoczęcia swojego udziału 
w rozgrywkach, ukończyli 18 lat. 

5. Składy drużyn zgłoszone do rozgrywek nie mogą być większe niż 15 osób i mniejsze niż 8 
osób, z tym że w zgłoszonym do rozgrywek składzie każdej z drużyn, muszą być 
przynajmniej trzy kobiety i trzech mężczyzn.  

6. Dla zawodników i zawodniczek klas rozgrywkowych prowadzonych przez PZPS (drużyn 
seniorów), obowiązuje 2-sezonowa karencja (karencja jest liczona od rozpoczęcia kolejnego 
sezonu, w którym dane osoby nie brały już udziału w rozgrywkach w/w lig). 

7. Dla zawodniczek i zawodników lig seniorskich prowadzonych przez związki regionalne 
(MZPS, etc.), obowiązuje karencja na udział w rozgrywkach ligi LAS pod Dalinem 
obejmująca sezon, w którym rozpoczęli oni udział w rozgrywkach ligowych (zawodnik 
zgłoszony do rozgrywek pod auspicjami MZPSu lub innych związków regionalnych w danym 
sezonie, nie może uczestniczyć w rozgrywkach Ligi LAS pod DALINEM w tym samym 
sezonie), za wyjątkiem sytuacji określonej w pkt.IV.8 niniejszego Regulaminu. 

8. Organizator dopuszcza możliwość wpisania do składu i gry w drużynie ligowej co najwyżej 
dwóch osób, które aktualnie są zgłoszone do rozgrywek drużyn seniorskich, prowadzonych 
przez związki regionalne (MZPS, etc.).  

9. W trakcie rozgrywania zawodów, na boisku, w składzie każdego zespołu, muszą znajdować 
się cały czas przynajmniej dwie kobiety oraz przynajmniej dwóch mężczyzn. 

10. Organizator dopuszcza sytuację, by z powodu odniesionej w trakcie meczu kontuzji 
zawodnika i braku możliwości jego zmiany (brak rezerwowych, libero, etc.) drużyna 
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skończyła ten mecz w pięcioosobowym składzie. Jednakże cały czas musi być zachowana 
zasada wymieniona w pkt. IV.9. Regulaminu 

11. W sytuacji, gdy drużyna gra z wykorzystaniem libero i nie ma możliwości przeprowadzenia 
regulaminowej zmiany, lub obecni w rezerwie gracze są kontuzjowani i nie mogą wejść na 
boisko, dopuszcza się wprowadzenie libero za kontuzjowanego zawodnika z pola pod 
warunkiem, że libero staje się od tego momentu pełnoprawnym graczem w polu (traci funkcję 
libero), a kontuzjowany zawodnik ( i pozostali kontuzjowani zawodnicy z rezerwy) nie może 
(nie mogą) już wrócić do gry do końca meczu, a ponadto zostanie zachowana zasada z 
pkt.IV.9. Regulaminu 

12. W każdym innym przypadku niż opisany w pkt. IV.10 Regulaminu brak szóstego zawodnika 
na boisku, lub niespełnienie wymogów pkt. IV.9 Regulaminu, musi być obligatoryjnie 
traktowane jako dekompletacja drużyny i mecz nie może być dalej kontynuowany (wynik 
zostanie zweryfikowany przez Organizatora).  

13. Jeśli drużyna nie zgłosiła pełnego 15-osobowego składu może go uzupełnić w trakcie 
trwania rozgrywek sezonu o dodatkowego zawodnika/zawodników. Zgłoszenie nowego 
zawodnika musi nastąpić minimum 48 godzin przed debiutem danego zawodnika w drużynie.  

14. Każdy zawodnik może raz w trakcie trwania sezonu przejść z jednej drużyny do innej, z 
zachowaniem min. zasady wymienionej w pkt. IV.13 niniejszego Regulaminu, oraz zasady, 
że jeżeli zawodnik dołączył do nowej drużyny, a w swojej dotychczasowej już rozegrał mecz 
z danej kolejki, to w nowej drużynie nie może wystąpić w meczu tej samej kolejki i 
wcześniejszych (przypadki meczy przełożonych), niezależnie kiedy by to spotkanie było 
rozgrywane.  

15. Każdy zawodnik ma prawo zrezygnować z gry w danej drużynie (w dowolnym momencie 
trwania sezonu), jednakże w przypadku rezygnacji gry w danym zespole, pozostaje On nadal 
w składzie tego zespołu (jako zgłoszony do gry w tym zespole), do momentu przejścia do 
innej drużyny, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 

16. Jeśli drużyna wycofa się z rozgrywek w trakcie I rundy (co oznacza anulacje jej wszystkich 
rozegranych meczy) zawodnicy znajdujący się w jej składzie mogą dołączyć do innej, 
dowolnej drużyny kontynuującej rozgrywki (o ile drużyny te posiadają wolne miejsce w swoim 
składzie). Zawodnicy drużyn wycofanych z rozgrywek są traktowani, w tym przypadku, jak 
nowi zawodnicy, czyli tak jakby nie uczestniczyli w rozgrywkach ligi w danym sezonie. 

17. W przypadku gdy drużyna zgłosiła 15 osobowy skład, istnieje możliwość wpisania nowego 
zawodnika na zasadach jak w przypadku zgłaszania dodatkowego zawodnika, ale tylko i 
wyłącznie w miejsce zgłoszonej wcześniej osoby i pod warunkiem, iż ta osoba, za którą 
nastąpi wpisanie nowego zawodnika, nie wystąpiła do tej pory w żadnym meczu danej 
drużyny w danym sezonie. Osoba wykreślona w ten sposób ze składu danej drużyny, może 
dołączyć do innej drużyny ligowej, na zasadach określonych w Regulaminie 

18. Zgłaszając dodatkowego zawodnika do drużyny w trakcie trwania sezonu (zawodnik 
dotychczas niezgłoszony w żadnej z drużyn), kapitan musi dostarczyć Organizatorowi 
deklarację zawodniczą, dostarczyć dowód opłaty wpisowego.  

19. Wszelkie zmiany kadrowe w drużynach można dokonywać najpóźniej do dnia 30.04.2023r 
włącznie. 

20. O każdorazowej zmianie składu danej drużyny, jej kapitan musi informować pozostałe 
drużyny na „grupie Kapitanów”  

21. Wpisanie zawodnika przez Organizatora do składu danej drużyny na oficjalnej stronie Ligi 
jest jednoznaczne z możliwością jego gry w rozgrywkach,  

22. Oficjalne, aktualne składy drużyn dostępne będą na oficjalnej stronie Ligi. 
23. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach wyrażają zgodę na publikowanie na oficjalnej 

stronie internetowej Ligi i serwisach z nią powiązanych (dotyczy to też albumu internetowego 
PICASSA) oraz lokalnej prasie i lokalnej TV: 
a. swojego imienia i nazwiska 
b. zdjęć i filmów z rozgrywek ligowych oraz wszystkich imprez organizowanych przez 
organizatorów Ligi 
Ochrona danych osobowych zawodników i zawodniczek, jest prowadzona zgodnie z 
zasadami RODO zamieszczonymi na stronie Ligi. 

24. Uczestnictwo w lidze jest dobrowolne, a rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny. 
25. Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy ligi przed przystąpieniem do rozgrywek zasięgnęli 

konsultacji lekarskiej.  
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26. Organizator Ligi nie zapewnia w czasie rozgrywania meczy medycznej opieki lekarskiej. 
Gospodarz spotkania zobowiązany jest zapewnić dostęp do apteczki pierwszej pomocy w 
trakcie rozgrywania spotkania. 

27. Organizator Ligi nie bierze odpowiedzialności za urazy, wypadki i kontuzje. 
28. Organizator Ligi nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne powstałe podczas 

rozgrywanych meczy. 
 
 

V. SPRAWY DYSCYPLINARNE 
 

1. Jeśli zachowanie któregoś z zawodników drużyn w trakcie rozgrywania zawodów będzie 
niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami etyki, to będzie ono karane przez sędziego 
głównego spotkania na zasadach określonych w przepisach gry w piłkę siatkową 

2. Konsekwencją odnotowanych wykluczeń lub opisów niewłaściwych zachowań w protokole 
meczowym jest: 
a. po pierwszym odnotowanym w protokole meczowym wykluczeniu w sezonie – kara 
dyskwalifikacji w co najmniej  jednym kolejnym meczu. 
b. po drugim odnotowanym w protokole meczowym wykluczeniu w sezonie – kara 
wykluczenia zawodnika do końca rundy.  

3. Każdorazowo decyzja dotycząca czasookresu trwania wykluczenia, wynikającego z zapisu z  
Protokołu meczowego, lub na podstawie osobnego pisemnego zgłoszenia niewłaściwego 
zachowania danego zawodnika Organizatorowi, zostanie podana przez Organizatora na 
stronie Ligi w osobnym komunikacie i będzie zależna od rodzaju przewinienia danego 
zawodnika. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania decyzji dotyczących zmiany długości 
odbywania i rodzaju kary, w przypadku ukaranych zawodników/drużyn. 

5. Niedostosowanie się przez daną drużynę/zawodników do wymogów niniejszego 
Regulaminu, może skutkować decyzją Organizatora o przyznaniu walkowera na korzyść 
drużyny przeciwnej w danym spotkaniu, lub podjęciem innych sankcji wobec danej 
drużyny/zawodnika z wykluczeniem z rozgrywek ligowych włącznie, w zależności od rodzaju 
przewinienia 

 
 

VI. SYSTEM ROZGRYWEK 
 

1. Rozgrywki ligowe sezonu 2022/2023 prowadzone są w systemie dwu rundowym, wg. zasady 
mecz i rewanż 

2. Zwycięzcą Ligi w sezonie 2022/2023 zostaje drużyna, która na koniec rozgrywek zajmie 
pierwsze miejsce w tabeli ligowej. Kolejne miejsca na zakończenie rozgrywek zostaną 
przyznane drużynom, zostaną przydzielone adekwatnie do zajętych miejsc w tabeli po 
zakończeniu rozgrywek.  

3. Do punktacji/tabeli końcowej, będą brane pod uwagę punkty/wyniki zdobyte przez drużyny 
po rozegraniu wszystkich kolejek ligowych w dwóch rundach Rozgrywek.  

4. W przypadku przedwczesnego zakończenia rozgrywek, wynikającego z działania czynników 
zewnętrznych, stosuje się zasadę, że jeżeli nastąpiło to w trakcie trwania drugiej rundy lub 
po zakończeniu rundy pierwszej, to do sporządzenia tabeli końcowej ligi, będą brane pod 
uwagę wyniki uzyskane w meczach pierwszej rundy rozgrywek. W przypadku zakończenia 
rozgrywek w trakcie trwania pierwszej rundy, klasyfikacja na zakończenie sezonu 2022/23 
nie będzie prowadzona. 

5. Mecze rozgrywane są na boiskach drużyn uczestniczących w rozgrywkach (podane na 
stronie Organizatora Rozgrywek), zgodnie z harmonogramem umieszczonym na oficjalnej 
stronie Ligi.  

6. Dopuszcza się zmianę w lokalizacji miejsca rozgrywania danego spotkania (zmiana hali), po 
wcześniejszej akceptacji tego faktu przez kapitanów obydwu drużyn i poinformowaniu o tym 
fakcie Organizatora Rozgrywek wpisem na „grupie kapitanów: 

7. Dopuszcza się zmiany w zaplanowanym terminarzu rozgrywek, stosując: 
- przesuniecie terminu rozgrywania spotkania (tj. zmiana dnia i/lub godziny rozgrywania 
meczu w obrębie dni tygodnia, w którym odbywa się dana kolejka spotkań)  
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- przełożenie terminu rozgrywania spotkania (tj. zmiana dnia rozgrywania spotkania w 
terminie późniejszym lub wcześniejszym niż dni tygodnia, w których wyznaczona jest kolejka 
spotkań, w której miało się pierwotnie odbyć dane spotkanie, ale nie później i nie wcześniej 
niż dwa tygodnie od dni tygodnia, w których wyznaczona jest kolejka spotkań przełożonego 
meczu) 

8. O chęci przełożenia lub przesunięcia terminu rozgrywania meczu należy poinformować 
Organizatora rozgrywek, aby mogło to zostać skutecznie wprowadzone (mając na to 
uprzednio zgodę kapitana drużyny przeciwnej). 

9. Przesunięcie terminu rozgrywania spotkania jest dopuszczalne bez ograniczeń, po 
poinformowaniu o tym fakcie Organizatora rozgrywek 

10. Kapitan przeciwnej drużyny nie ma obowiązku zgodzenia się na przełożenie/przesunięcie 
terminu rozgrywania meczu. Godząc się na taki proceder, kapitanowie (drużyny) godzą się 
na wszelkie konsekwencje dla swoich ekip z tego tytułu płynące  

11. Zgłoszenie do Organizatorów chęci przełożenia/przesunięcia terminu rozgrywania meczu 
spoczywa na kapitanach drużyn. Brak zgłoszenia faktu przełożenia spotkania przez co 
najmniej jednego z kapitanów (po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu przez obydwie 
strony), skutkuje przyznaniem walkowera obustronnego dla drużyn mających rozegrać dane 
spotkanie. 

12. Nie dopuszcza się przekładania terminu spotkań dwóch ostatnich kolejek ligowych ostatniej 
rundy rozgrywek. 

13. Przełożenie meczu na wniosek danej drużyny jest możliwe tylko i wyłącznie po rozegraniu 
wcześniej przełożonego spotkania (jeżeli takie miało miejsce).  

14. Wyjątek od postanowienia pkt.VI.13. stanowi: 
a. przypadek gdy drużyna zostanie pozbawiona możliwości rozegrania meczu w 

wyznaczonym terminie, wskutek braku możliwości ze skorzystania z hali, w której 
rozgrywa swoje mecze 

b. zaistnienie wyjątkowych zdarzeń losowych. W takiej sytuacji po wiarygodnym 
uargumentowaniu takiego faktu, zgodę na przełożenie spotkania musi wyrazić 
Organizator rozgrywek. 

c. przypadek, gdy o przełożenie pierwszego z przełożonych spotkań wnioskował 
kapitan rywala danej drużyny  

15. Wszystkie spotkania nierozegrane do dnia wyznaczonego przez Organizatora, bez względu 
na okoliczności dla których nie zostały rozegrane, lub których zmianę terminu rozgrywania 
zgłoszono w sposób nieprawidłowy, zostaną obligatoryjnie zweryfikowane jako walkower 
(jednostronny lub dwustronny w zależności od zaistniałej sytuacji). 

16. Dopuszcza się zmianę w zaplanowanym terminarzu dotyczącą kolejności rozgrywania 
spotkań (zmiana gospodarze – goście), po zgodzie wyrażonej na ten fakt przez kapitanów 
obydwu drużyn, informując o powyższym fakcie Organizatora Rozgrywek.  

17. Gospodarz spotkania jest zobowiązany do zapewnienia dobrego stanu boiska (czyli min. 
zgodnego z ogólno przyjętymi zasadami bezpieczeństwa) 

18. Godziny rozgrywania meczy na własnej hali, przez biorące udział w rozgrywkach drużyny, 
muszą być zaakceptowane przez Organizatora, a planowana godzina rozpoczęcia danego 
meczu musi zawierać się w przedziale 19.00-21.30 (hala dostępna na min. 2 godziny). Dni 
rozgrywania meczy ligowych (nie dotyczy meczy przesuwanych i przekładnych), to dni 
powszednie tygodnia (od poniedziałku do piątku).  

19. Jako godzinę rozpoczęcia gry przyjmuje się kwadrans po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia 
danego spotkania.  

20. W przypadku późniejszego rozpoczęcia gry, drużyny (drużyna) z której winy nastąpiło owe 
opóźnienie, musi liczyć się z ewentualnymi sankcjami za niedogranie danego spotkania do 
końca (tj. z powodu braku dostępności hali powyżej wynajętego czasu gry) 

21. W przypadku nieobecności jednej z drużyn, lub obecności drużyn/y w niekompletnych 
składach, obecni sędziowie i drużyny/a mają obowiązek czekać do 30 min. powyżej 
wyznaczonej godziny spotkania, w celu umożliwienia rozpoczęcia rozegrania danego 
spotkania i zacząć je niezwłocznie w momencie, gdy drużyny skompletują skład 
Regulaminowy 

22. Wszelkie sytuacje uniemożliwiające rozegranie lub dokończenie danego spotkania powinny 
być opisane w Protokole i podpisane przez obecnych na meczu przedstawicieli drużyn 
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(drużyny), oraz sędziego i przedłożone Organizatorowi w celu umożliwienia podjęcia 
dalszych kroków w danej sprawie 

23. Po stronie kapitana gospodarzy jest zapewnienie obecności sędziego z "listy sędziów".  
24. W przypadku braku możliwości pozyskania sędziego na dane spotkanie, kapitan gospodarzy 

informuje o tym fakcie Organizatora, na co najmniej 8 godzin przed zaplanowanym terminem 
rozegrania spotkania, po wcześniejszym udokumentowaniu prób znalezienia sędziego  

25. W sytuacji, gdy gospodarze spotkania nie zapewnią sędziego z "listy sędziów" na dany 
mecz, nie informując o tym fakcie Organizatora rozgrywek w Regulaminowym czasie (tj. 
pkt.VI.24.), drużynie gości zostanie przyznany walkower. 

26. W sytuacji, gdy na spotkanie nie dotrze wyznaczony sędzia, to mecz można rozegrać 
wyznaczając do sędziowania dowolną osobę pełnoletnią (dopuszcza się osobę z poza listy), 
po zaakceptowaniu tego faktu przez kapitanów obydwu drużyn.  

27. Nierozegranie meczu z powodu braku sędziego (sytuacja opisana w pkt.VI.26), skutkuje 
przełożeniem terminu meczu wg. zasad opisanych w niniejszym Regulaminie z tym, że za 
przekładających spotkanie uznaje się drużynę/y, które nie wyraziły zgody na sędziowanie 
osoby z poza „listy sędziów", z wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi.  

28. Lista sędziów jest udostępniona przez Organizatora rozgrywek na "grupie Kapitanów"  
29. Mecze rozgrywane będą według przepisów i zasad obowiązujących w Polskiej Lidze 

Siatkówki, za wyjątkiem zmian wprowadzonych niniejszym Regulaminem. 
30. Punkty przyznawane są w następujący sposób: 

 Zwycięstwo 3:0 lub 3:1 – 3 pkt. 

 Zwycięstwo 3:2 – 2 pkt. 

 Przegrana 2:3 – 1 pkt. 

 Przegrana 1:3 lub 0:3 – 0 pkt. 

 Walkower 3:0 (25:0; 25:0; 25:0) 
31. Kolejność zespołów w tabeli ustalana jest w następujący sposób: 

 większa liczba zdobytych punktów,  

 większa liczba zwycięstw,  

 większy stosunek setów, 

 większy stosunek „małych” punktów,  

 wynik bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn (kolejno – punkty, 
zwycięstwa) 

32. Tabela oraz wszystkie wyniki rozgrywek dostępne będą na oficjalnej stronie Ligi. 
33. Zawody zostaną zweryfikowane jako walkower jeśli: 

 Zespół odmówi gry mimo wezwań sędziego. 

 Zespół nie stawi się na boisku w wyznaczonym terminie (za wyjątkiem sytuacji 
opisanych w niniejszym Regulaminie) 

 Zespół nie będzie dysponował na czas rozpoczęcia meczu składem zgodnym z 
zapisami niniejszego Regulaminu 

 nastąpią inne okoliczności- przewidziane niniejszym Regulaminem, lub zostaną w ten 
sposób zweryfikowane przez Organizatora 

34. W przypadku wycofania się drużyny z Ligi przed zakończeniem I rundy wszystkie jej wyniki z 
tej rundy zostają anulowane i zostaje ona przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli. 

35. W przypadku wycofania się drużyny z Ligi w czasie trwania II rundy, lub po zakończeniu I 
rundy, dotychczasowe jej wyniki z I rundy zostają zachowane, a wszystkie dotychczasowe 
wyniki w II rundzie zostają anulowane. Drużyna ta automatycznie jest przesuwana na 
ostatnie miejsce w tabeli. 

36. Oddanie przez drużynę 3 meczy walkowerem z rzędu, jest równoznaczne z jej wycofaniem z 
rozgrywek. 

37. W przypadku zaistnienia zagrożenia sanitarnego, spowodowanego rozprzestrzenianiem się 
choroby o charakterze epidemicznym, a także zaistnienia innych czynników losowych 
uniemożliwiających prowadzenie rozgrywek ligowych, Organizatorzy mogą zawiesić do 
odwołania lub zakończyć rozgrywki ligowe w każdym momencie ich trwania. Sytuacja taka 
może również skutkować zmianami w systemie Rozgrywek (zmiana terminów i ilości 
rozgrywanych meczy w stosunku do pierwotnego Harmonogramu) 
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VII. NAGRODY 
1. Zwycięzca rozgrywek otrzymuje tytuł Mistrza Ligi Amatorskiej Siatkówki „LAS pod DALINEM" 
2. Wszystkie drużyny uczestniczące w rozgrywkach otrzymują puchary/dyplomy, 
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych nagród 

 
VIII. PROTESTY 

1. Protest odnośnie przebiegu danego meczu, lub zdarzeń w nim mających miejsce, można 
wnosić do Organizatora Rozgrywek do 48 godzin od jego zakończenia, wysyłając stosowną 
informację opisującą problem za pomocą „wyślij wiadomość” na stronie FB Stowarzyszenia 

2. Organizator ma 48 godzin na wydanie decyzji dotyczącej rozstrzygnięcia danego protestu, 
od momentu jego wpłynięcia, chyba że złożoność problemu będzie wymagała od 
Organizatora przedsięwzięcia dodatkowych ustaleń i działań. 

3. Decyzja dotycząca rozstrzygnięcia danego protestu zostanie przekazana kapitanom drużyn 
niezwłocznie. 

4. Protest lub zapisy w protokole pomeczowym, dotyczące nierozegrania całego meczu z 
powodu konieczności opuszczenia hali (przekroczenie godzin najmu) , będzie każdorazowo 
rozpatrywany indywidualnie (dopuszcza się rozwiązania np.: walkower jednostronny, 
walkower obustronny, obowiązek dogrania meczu, obowiązek ponownego rozegrania 
meczu) 

5. Protest odnośnie stanu boiska na którym ma być rozgrywany mecz należy składać u 
sędziego prowadzącego to spotkanie, a treść protestu należy wpisać do Protokołu 
meczowego.  

6. Od Decyzji Organizatora rozgrywek, w kwestii zapisów Regulaminu, wprowadzonych 
Aneksami zmian do Regulaminu, lub  decyzji dotyczących innych rozstrzygnięć, drużynom 
ligowym przysługuje złożenie (poprzez kapitana drużyny) odwołania do 48 godzin od 
momentu ukazania się decyzji na „grupie kapitanów” wysyłając stosowną informację 
opisującą problem za pomocą „wyślij wiadomość” na stronie FB Stowarzyszenia 

7. Decyzje Organizatora będące odpowiedzią na złożone odwołania, są ostateczne i nie 
podlegają Odwołaniu. 
 

 
IX. OBOWIĄZKI KAŻDEJ Z DRUŻYN 

1. Każda drużyna oprócz nazwy musi posiadać swoje logo, które ułatwi prezentację drużyn. 
Jedynym warunkiem odnośnie logo jest to, by kojarzyło się z daną drużyną. 

2. Zawodnicy poszczególnych drużyn grających w rozgrywkach muszą występować w 
jednolitych koszulkach z numerami na plecach (zapis ten nie dotyczy zawodnika grającego 
na pozycji libero)  

3. Zawodnik libero występuje w koszulce różniącej się kolorem od innych koszulek zawodników 
swojej drużyny  

4. Brak jednolitej koszulki, w odniesieniu do występujących na boisku zawodników danej 
drużyny (nie dotyczy libero), powoduje niedopuszczenie przez sędziego zawodnika do gry w 
tej drużynie  

5. Dla każdego zawodnika nowozgłoszonego do rozgrywek w danym sezonie i w danym 
zespole, obowiązuje 28 dniowy okres przejściowy, liczony od dnia jego zgłoszenia, w którym 
to okresie może On występować w koszulce innej, niż reszta drużyny (fakt gry takiego 
zawodnika w drużynie, należy każdorazowo odnotować w protokole meczowym, wskazując 
tam tego zawodnika) 

6. Każda drużyna musi podać numer telefonu do osoby decyzyjnej w sprawach drużyny 
(kapitan), a kaptan każdej zgłoszonej drużyny, musi mieć dostęp do Messengera i być 
członkiem „grupy Kapitanów”, na której to grupie będą przekazywane informacje dotyczące 
Rozgrywek ligowych 

7. Kapitan drużyny jest osobą odpowiedzialną za przekazywanie swojej drużynie i 
Organizatorowi Rozgrywek wszelkich informacji mających wpływ na prawidłowe 
funkcjonowanie rozgrywek ligowych  

8. Dopuszcza się sytuacji, aby kapitan wskazał inną osobę odpowiedzialną za działania 
wymienione w pkt.VIII.7, jednakże odpowiedzialność za działania tej osoby ponosi nadal 
kapitan zespołu. 
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9. Obowiązkiem każdej z drużyn będącej gospodarzem danego spotkania jest 
udostępnienie/dostarczenie protokołu meczowego (załącznik nr 3) podpisanego przez 
kapitanów obydwu drużyn i sędziego w terminie do 24 godzin od zakończenia spotkania na 
"grupie Kapitanów" w formie fotografii. 

10. W Protokole meczowym muszą znaleźć się wszystkie osoby uczestniczące w danym 
spotkaniu (zawodnicy i sędziowie).  

11. Druk Protokołu Meczowego udostępnia do wypełnienia na meczu drużyna będąca 
gospodarzem spotkania 

12. Brak poprawnie wypełnionego Protokołu (załącznik nr 3), skutkuje niedopuszczeniem przez 
sędziego do rozegrania meczu (sędzia lub w przypadku jego braku kapitanowie, opisują 
Organizatorowi przyczynę niedopuszczenia do rozegrania spotkania).  

13. Przystąpienie do rozgrywek (przez drużyny, poszczególnych zawodników, etc.) jest 
jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 

X. INNE 
1. W wyjątkowych sytuacjach, mają na uwadze dobro Ligi, Organizator może dokonać zmian w 

niniejszym Regulaminie. Zatwierdzone zmiany wprowadzane będą do Regulaminu 
odpowiednim Aneksem. Aneks, którym wprowadzone zostaną zmiany,  opublikowany 
zostanie niezwłocznie na oficjalnej stronie Ligi. 

2. O wszelkie interpretacje zapisów niniejszego Regulaminu, należy wnosić do Organizatora 
Rozgrywek 

3. Sformułowania użyte w Regulaminie: 
a. Organizator Rozgrywek, lub Organizator – Stowarzyszenie LAS pod Dalinem działające 

poprzez Zarząd w składzie: Tomasz Czepiel, Robert Stasiak, Jacek Suruło 
b. „Grupa kapitanów” – grupa na Messengerze w skład której wchodzą kapitanowie drużyn, 

sędziowie, oraz Organizator Rozgrywek 
c. Informowanie Organizatora Rozgrywek – umieszczanie stosownych wpisów na „grupie 

Kapitanów” 


