
REGULAMIN BANK SPÓŁDZIELCZY LIGI PIŁKI SIATKOWEJ AMATORÓW 2022 

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 2022 r., z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej w okresie maj-wrzesień. Rozgrywki 
mogą ulec przedłużeniulub skróceniu ze względu na okoliczności losowe na wniosek przedstawicieli drużyn 
lub Organizatora. O przedłużeniu/skróceniu rozgrywek decyduje Organizator. 

III. UCZESTNICTWO – ZASADY GRY 

• W imprezie uczestniczą zespoły zgłoszone do udziału w rozgrywkach z imiennym wykazem 
zawodników, poświadczonym przez kierownika/kapitana drużyny (maksymalnie 12 zawodników). 

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

• Zawodnik zgłoszony do gry w danej drużynie nie może do końca turnieju zmienić barw na inny 
zespół. 

• 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. 

• 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 

Każdy uczestnik rozgrywek wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w 
niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 
2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także 
podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników 
wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, 
podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem 
w Lidze na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w 
Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby 
komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także 
swoim podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie 
wsze lk ich zd jęć , mater ia łów f i lmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych 
przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą 
być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz 
mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na 
wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do 
wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez 
Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do 
wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z  użyciem imienia, 
wizerunku, podobizny, głosu, czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik 
oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są  i nie będą zobligowane do 
uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym 
punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, 
nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w 
dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a 
w szczególności w celu reklamy i promocji. 

VIII. REŻIM SANITARNY 

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, każdy uczestnik zobowiązuje się 
odpowiedzialnego zachowania i wypełniania wszelkich obowiązujących regulacji prawnych 
dotyczących relacji społecznych w czasie trwania epidemii. W szczególności do 
respektowania zarządzeń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 
wszelkich działań Organizatora Rozgrywek, mających na celu zmniejszenie ryzyka 
epidemicznego. Uczestnik oświadcza, że przystępując do Rozgrywek ma świadomość 
ewentualnych ryzyk i oświadcza, że w żadnym razie nie będzie nigdy dochodził 
jakichkolwiek odszkodowań ze strony Organizatora. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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


