
REGULAMIN OSTRÓDZKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ „Czwórek” OLDBOYÓW  

SEZON 2022/2023 

1. CEL ROZGRYWEK

Promowanie zdrowego stylu życia przez  rekreacyjną grę w siatkówkę.

2. ORGANIZATOR

Organizatorem ligi jest Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji.

3. TERMIN I MIEJSCE

Rozgrywki odbywają się w  poniedziałki od godziny 19:45 – hala sportowa OCSiR ul. Kościuszki 22A 

1 kolejka I rundy – 14.11.2022r.

4. UCZESTNICTWO

W rozgrywkach mogą brać udział wszyscy, którzy potwierdzą swój udział i zostaną wpisani na „zgłoszeniu” do

ligi. Zawodnik zgłoszony może reprezentować w danym sezonie tylko jeden zespół (nie dopuszcza się transferów

z drużyny do drużyny w  trakcie   ligi).  Pełny skład do 8 zawodników można uzupełnić  do końca 1 rundy

rozgrywek.

Drużyna składa się z 8 zawodników -   4 zawodników na boisku  + maksymalnie 4 rezerwowych. 

W lidze mogą grać zawodnicy  35+ (urodzeni w 1987 roku i starsi).

5. SYSTEM ROZGRYWEK

Rozgrywki przeprowadzone zostaną w następujący sposób:

-  Drużyny rozegrają dwie rundy systemem „każdy z każdym” – mecz i rewanż

-  Każdy mecz -  3 sety do 25pkt.

6. SĘDZIOWANIE

 Drużyny zgłoszone  do rozgrywek mają obowiązek zapewnienia  obsady sędziowskiej  w wyznaczonych

przez organizatora terminach. Sędziego w danym meczu zapewnia gospodarz meczu wymieniony na 1

miejscu w terminarzu – może sędziować zawodnik rezerwowy z drużyny będącej gospodarzem lub z

drużyny przeciwnej, albo osoba nie grająca w Lidze Oldboyów znająca przepisy gry w piłkę siatkową.

7. PUNKTACJA

Zespół wygrywający   otrzymuje za zwycięstwo 3:0 = 3 pkt., a przegrywający = 0 pkt. 

                                                      za zwycięstwo 2:1, wygrywający =2 pkt, przegrywający =1 pkt.\

 Walkowerem drużyna wygrywa 3:0 (po 25:0 w każdym secie). 



Ligę wygrywa drużyna z największą ilością punktów, a w przypadku równej ilości punktów decyduje w podanej

kolejności poniżej:

 lepszy stosunek setów zdobytych do straconych

 lepszy stosunek małych punktów zdobytych do straconych

 wyniki bezpośrednich spotkań 

 8. PRZEPISY

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami PZPS.

9. NAGRODY

Organizator funduje puchary dla wszystkich drużyn, oraz nagrody rzeczowe dla zawodników trzech najlepszych

drużyn.

10. SPRAWY RÓŻNE

 Warunkiem uczestnictwa w lidze jest wpłata wpisowego w kwocie   600 zł brutto  

 Kwotę należy uregulować do 30 listopada 2022r. – płatne przelewem:

1/ Drużyny potrzebujące fakturę VAT przesyłają mailem na : organizatorzy@ocsir.pl dane płatnika

do faktury i OCSiR wystawi i prześle fakturę na wskazanego maila.

2/ Drużyna nie potrzebująca faktury wpłaca wpisowe na niżej podane konto z dopiskiem:

 „Drużyna – podać nazwę - Wpisowe  do Ligi siatkówki Oldboyów sezon 2022/2023”

Nr konta do wpłaty wpisowego:

Bank Millenium

Nr rachunku do przelewu -  57 1160 2202 0000 0005 0040 7258

 drużyna przekładająca mecz zobowiązana jest do rozegrania go we własnym zakresie w ciągu 7 dni od daty

meczu w terminarzu. Drużyna przekładająca mecz zobowiązana jest załatwić salę, sędziów oraz powiadomić

o terminie meczu organizatora rozgrywek – OCSiR. Protokół meczowy należy dostarczyć do organizatora

następnego dnia po rozegraniu przełożonego meczu.

 nie wolno przekładać meczów w dwóch ostatnich kolejkach danej rundy.

Kapitanowie  drużyn  są  odpowiedzialni  za  organizację  i  przebieg  spotkań  zgodnie  z  wytycznymi

regulaminu rozgrywek i hal OCSiR.

 w  terminarzu  gospodarze  spotkania  wymienieni  są  na  pierwszym  miejscu  i  do  nich  należy

przygotowanie i złożenie boiska.

 wszelkie sporne kwestie rozstrzyga organizator rozgrywek – OCSiR.

 organizator ligi zapewnia piłki meczowe firmy „MIKASA”.

 przygotowanie boiska i rozgrzewka – 19:45 . Rozpoczęcie  meczu – godz. 20:15. 

OCSiR w Ostródzie

mailto:organizatorzy@ocsir.pl

