
REGULAMIN  
BANK SPÓŁDZIELCZY LIGI PIŁKI SIATKOWEJ AMATORÓW 2023  

I. ORGANIZATOR 

Rozgrywki przeprowadzone zostaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi 
Mazowieckiej zgodnie z terminarzem opracowanym po otrzymaniu zgłoszeń. 


II. TERMIN I MIEJSCE 

Mecze rozgrywane będą w hali sportowo-widowiskowej MOSiR przy ul. Warchalskiego 3 
w okresie  od stycznia do grudnia 2023 r., z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej w 
okresie maj-wrzesień. Rozgrywki mogą ulec przedłużeniu lub skróceniu, ze względu na 
okoliczności losowe, na wniosek przedstawicieli drużyn lub Organizatora. O przedłużeniu/
skróceniu rozgrywek decyduje Organizator. 


III. UCZESTNICTWO – ZASADY GRY 

1. W imprezie uczestniczą zespoły zgłoszone do udziału w rozgrywkach z imiennym 

wykazem zawodników, poświadczonym przez kierownika/kapitana drużyny 
(maksymalnie 12 zawodników). 


2. Zespół ma obowiązek posiadania jednolitych strojów z numerami. W uzasadnionych 
przypadkach Organizator może wyjątkowo dopuścić do gry zespół w strojach 
niejednolitych.  


3. Zawodnik zgłoszony do gry w danej drużynie nie może do końca sezonu zmienić barw 
na inny zespół, za wyjątkiem sytuacji gdy zespół, w którym zawodnik rozpoczął 
rozgrywki, zostaje wycofany z rozgrywek. 


4. Drużyny są zobowiązane do delegowania sędziego liniowego wg harmonogramu 
sędziów liniowych na daną kolejkę rozgrywek. Brak wystawienia sędziego będzie 
karany odjęciem jednego punktu w tabeli Ligi. 


5. Drużyna może za wiedzą Organizatora oraz w uzgodnieniu z drużyną przeciwnika 
przełożyć spotkanie na inny termin, jednak nie częściej niż raz w sezonie.  W 
wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Organizator może zezwolić na dodatkowe 
(ponad 1 raz w sezonie) przełożenie spotkania. 


IV. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA 

• Obowiązywać będzie (jak w każdych rozgrywkach w formie ligi) system „każdy z 

każdym”. 

• Liczba rund systemu „każdy z każdym” zostanie określona przez Organizatora, po 

uwzględnieniu ilości zgłoszonych drużyn i podana do wiadomości publicznej przed 
rozpoczęciem rozgrywek.  


• Obowiązywać będą przepisy PZPS z modyfikacjami przedstawionymi poniżej.  

• Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów (decydujący set do 15 pkt. lub 

dwóch przewagi). 

• O kolejności zajętych miejsc przez dwa (i/lub więcej) zespołów decydować będzie 

kolejno: liczba punktów, różnica setów, sety zdobyte, różnica punktów, punkty zdobyte. 



Punktacja: W obecnym sezonie obowiązywać będzie zasada: zwycięstwo 2:0 – 3 pkt, w 
pozostałych sytuacjach liczba punktów zdobytych w meczu = liczba setów zdobytych 
w meczu. 


V. FINANSOWANIE 

Koszty organizacyjne (eksploatacja obiektu, ryczałty sędziowskie, dokumentacja, 
ufundowanie pucharu dla zwycięzcy i medali pokrywa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Ostrowi Mazowieckiej z wpłat uzyskanych od uczestników zespołów. Wpisowe za 
udział wynosi 300 zł od drużyny, które należy uiścić w kasie MOSiR przy ul. Trębickiego 
10, przed rozpoczęciem rozgrywek, lub przelewem na wskazany przez Organizatora 
rachunek bankowy. 


VI. NAGRODY 

Dla trzech czołowych drużyn w klasyfikacji końcowej ufundowane zostaną medale (dla 
zgłoszonej liczby zawodników – nie więcej niż 12 sztuk) oraz puchar dla zwycięzców;  
nagrody dodatkowe dla uczestników Ligi zapewni Bank Spółdzielczy w Ostrowi 
Mazowieckiej – sponsor tytularny Ligi. 


VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:  

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, ul. H. Trębickiego 10; 07-300 Ostrów 
Mazowiecka; e-mail: mosir.ostrowmaz@gmail.com.  W MOSiR Ostrów Mazowiecka 
wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Bieniek 


2. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu owe będą przetwarzane w celu 
organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania zawodów sportowych oraz 
zapewnienia na nich bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i d) 
przytoczonego wcześniej rozporządzenia oraz regulaminów zawodów sportowych.  


3. Nie ma żadnych innych odbiorców Pani/Pana danych osobowych poza podmiotami 
uprawnionymi na podstawie przepisów prawa.  


4. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to będzie 
konieczne do prawidłowego przeprowadzenia rozgrywek Bank Spółdzielczy Liga 
Siatkarzy Amatorów sezonu 2023, po czym zostaną trwale usunięte w przeciągu 30 
dni od zakończenia rozgrywek. 


5. Posiada Pan(i) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody 
na przetwarzanie.  


6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 
jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 
03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie narusza przepisy RODO.  


7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie 
brak możliwości udziału w rozgrywkach BSLSA 2023. 
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8. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.  


9. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO. 


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach spornych wynikłych  w trakcie imprezy oraz nie ujętych regulaminem 
decyduje Organizator.


