
  
 

REGULAMIN OSTRÓDZKIEJ  I ORAZ  II LIGI PIŁKI SIATKOWEJ – SEZON 2022/2023 

 

1. CEL ROZGRYWEK 

Popularyzacja piłki siatkowej w Ostródzie. 

2. ORGANIZATOR 

Organizatorem ligi jest Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. 

3. TERMIN I MIEJSCE 

Rozgrywki odbywają się w każdy: 

 Wtorek – I liga o godz. 19:30   hala sportowo – widowiskowa ul. Kościuszki 22A  
 Czwartek– II liga o godz.19:30 hala sportowo – widowiskowa ul. Kościuszki 22A  

 

4. UCZESTNICTWO 

W rozgrywkach mogą brać udział zgłoszeni do organizatorów zawodnicy. Zawodnik zgłoszony może 

reprezentować w danym sezonie tylko jeden zespół (nie dopuszcza się transferów z drużyny do 

drużyny w trakcie rozgrywek w obu ligach)). Drużyny mają prawo uzupełnić skład do maks. 14 osób 

do 31.12.2022r. zawodnikami wcześniej nie zgłoszonymi do rozgrywek. Zgłoszenia zawodników 

prosimy przesłać na maila organizatorów; organizatorzy@ocsir.pl przed 1 kolejką rozgrywek. 

*w rozgrywkach nie mogą uczestniczyć zawodnicy Plusligi, I i II ligi  zgłoszeni do PZPS na sezon 

2022/2023. Drużyny rozgrywają mecze w minimum 4- osobowych składach, zgodnie z 

ustaleniami na zebraniu organizacyjnym z kapitanami drużyn. 

 

5. SYSTEM ROZGRYWEK 

Drużyny zostały podzielone na I i II ligę. 

Rozgrywki przeprowadzone zostaną w następujący sposób: 

I LIGA – 7 drużyn   systemem „każdy z każdym”-  2 rundy.  

II LIGA – 8 drużyn   systemem „każdy z każdym” – 2 rundy. 

Po zakończeniu rozgrywek : 

•  ostatnia drużyna z I ligi spada do II ligi, 

•  mistrz II ligi awansuje automatycznie do I ligi. 

Na kolejne sezony utrzymuje się zasadę rozgrywek I ligi –  7 zespołów, II liga –  w zależności od 

ilości zgłoszeń system rozgrywek w II lidze ustalony i zatwierdzony zostanie na zebraniu 

organizacyjnym w październiku  2023 roku. 

ZGODNIE Z USTALENIAMI NA ZEBRANIU ORGANIZACYJNYM Z KAPITANAMI 

DRUŻYN UZGODNIONO, ŻE MECZE BĘDĄ ROZGRYWANE PIŁKAMI ORGANIZATORA 

LIGI  -  „MIKASA”.  
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6. SĘDZIOWANIE 

Drużyny zgłoszone do rozgrywek mają obowiązek zapewnienia obsady sędziowskiej na 3 boiskach  

(dwóch sędziów na 1 boisko) w wyznaczonych przez organizatora terminach. 

WYMAGANE JEST 6 SĘDZIÓW. BRAK JEDNEGO Z SĘDZIÓW RÓWNA SIĘ 

 „MINUS” 1 PUNKT W LIGOWEJ TABELI. CZYLI JAK ZABRAKNIE 3 SĘDZIÓW 

DRUŻYNIE ODEJMOWANE SĄ 3 PUNKTY.  DOZWOLONE JEST SĘDZIOWANIE 
PRZEZ OSOBĘ SPOZA DRUŻYNY, ALE TA OSOBA MUSI ZNAĆ AKTUALNE 

PRZEPISY GRY W PIŁKĘ SIATKOWĄ.  
I ligowe i II ligowe drużyny, które wyznaczone są do rozstawiania boiska mają obowiązek 

przygotowania stanowisk sędziowskich.  

 

7. PUNKTACJA 

Zespół wygrywający spotkanie w stosunku 3:0 lub 3:1 otrzymuje za zwycięstwo 3 pkt.,  

a przegrywający 0 pkt. Za zwycięstwo w stosunku 3:2 drużyna wygrywająca otrzymuje 2 pkt., 

 a przegrywająca – 1 pkt. Walkowerem drużyna wygrywa 3:0 (po 25:0). 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 przepisami PZPS na sezon 2022/2023. 

9. NAGRODY 

Organizator funduje puchary dla wszystkich zgłoszonych drużyn I, II ligi, a dla zawodników trzech 

najlepszych drużyn w obu ligach - nagrody rzeczowe. Na zakończenie I i II  ligi zostaną wyłonieni 

najlepsi zawodnicy każdego zespołu, wybrani przez kapitanów innych drużyn i otrzymają statuetki. 

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 , a 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 sezon 2022/2023” 

Nr konta do wpłaty wpisowego: 

Bank Millenium 

Nr rachunku do przelewu -  57 1160 2202 0000 0005 0040 7258 
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✓ Brak wpłaty wpisowego do ww. daty (30.11.2022r.) spowoduje wykluczenie drużyny z 

rozgrywek, a wyniki meczów z jej udziałem będą anulowane w tabeli rozgrywek. 
✓ PRZEŁOŻENIE TERMINU MECZU: 

Drużyna ma prawo z przyczyn losowych przełożyć termin rozgrywania meczu jeden raz 

w każdej z rund (nie przekładamy meczów w dwóch ostatnich kolejkach danej rundy) 

po uzgodnieniu z drużyną przeciwną i powiadomieniu organizatora tj. OCSiR 
najpóźniej w dniu meczu do godziny 10:00 (tel. 89 646 08 15). W innym przypadku 

zostanie przyznany walkower w stosunku 3 : 0 w setach (25:0,25:0,25:0). 

✓ 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, dwóch sędziów oraz powiadomić organizatora o terminie rozegrania 

przełożonego meczu , a po rozegraniu dostarczyć protokół meczowy do hali OCSiR ul. 

Kościuszki 22A – organizatorzy imprez sportowych (pok. Nr 9). Niespełnienie warunku 

będzie skutkowało walkowerem – wynik jak w ppkcie powyżej.. 
✓ Kapitanowie drużyn odpowiedzialni są 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 boiska i jego uporządkowanie po meczu. 
✓ Wszelkie sporne kwestie rozstrzyga organizator rozgrywek 

✓ I liga (Hala ul. Kościuszki) – wtorek: g.19:30 - rozgrzewka, rozpoczęcie meczu – g.20:00 

✓ II liga (Hala ul. Kościuszki) – czwartek: g.19:30 - rozgrzewka, rozpoczęcie meczu 20:00 

✓ W przypadku niesportowego zachowania organizatorzy mają prawo zawiesić lub 

wykluczyć zawodnika z rozgrywek. 
 

 

 
OCSiR w Ostródzie 


