
ZARZĄDZENIE Nr 3/2014
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie

z dnia 3 lutego 2014 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rozgrywek Lipnowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzić w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Regulamin Rozgrywek Lipnowskiej Amatorskiej Ligi 
Piłki Siatkowej” w brzmieniu, jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi MOSiR w  Lipnie i pozostałym pracownikom 
zatrudnionym w MOSiR w Lipnie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



                                                                                                                               Załącznik nr 1
Zarządzenia nr 3/2014 Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie
z dnia 03.02.2014 r.

REGULAMIN ROZGRYWEK LIPNOWSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ 2013/2014

1. Cel rozgrywek:
- Wyłonienie drużynowego mistrza amatorskiej ligi Lipna i okolic w Lipnowskiej Amatorskiej Lidze Piłki 
Siatkowej sezonu 2013 – 2014,
- Popularyzacja piłki siatkowej, jako dyscypliny sportowej dostępnej dla wszystkich chętnych do jej 
uprawiania,
- Promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skutecznej formy profilaktyki 
zdrowotnej,
- Aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu,
- Integracja wszystkich grup społecznych z różnych środowisk społecznych,
- Propagowanie i rozwijanie aktywności fizycznej w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo, 
społecznie i zawodowo.

2. Organizator:
Organizatorem rozgrywek jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, do którego obowiązków należą: 
- opracowanie terminarza rozgrywek,
- weryfikacja odbytych spotkań.

3. Uczestnicy:
W rozgrywkach uczestniczą zespoły, które w terminie złożyły formularz zgłoszeniowy u organizatora.
Zespoły złożone z maksymalnie 15 zawodników , którzy ukończyli 18 rok życia i nie podlegali rejestracji 
w PZPS w roku 2013.
Każdy zawodnik może reprezentować tylko jedna drużynę i nie ma możliwości zmiany drużyny.
Wpisowe za udział w rozgrywkach wynosi 150 zł od każdej drużyny, przeznaczone jest na pokrycie 
kosztów organizacyjnych ligi.

Po otrzymaniu faktury wpisowe należy wpłacić na konto:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
pl. 11 listopada 13a, 87- 600 Lipno
nr konta: 16 9537 0000 2004 0042 2235 0001, tytułem: LALPS oraz nazwą drużyny.

lub 
w kasie MOSiR-u, pl. 11 listopada 13 a

4. System rozgrywek:
Rozgrywki będą prowadzone systemem ligowym, mecz + rewanż.



W turnieju drużyny grają do trzech wygranych setów (piąty set – tie break).
W trakcie rozgrywek obowiązują przepisy PZPS.

5. Punktacja:
- zwycięstwo 3:0 – 3 pkt.
- zwycięstwo 3:1 – 3 pkt.
- zwycięstwo 3:2 – 2 pkt.
- porażka 0:3 – 0 pkt.
- porażka 1:3 – 0 pkt.
- porażka 2:3 – 1 pkt.

O kolejności miejsc w tabeli końcowej decyduje kolejno:
- większa ilość zdobytych punktów,
- korzystniejszy stosunek setów,
- większa ilość wygranych setów,
- bezpośredni pojedynek.

6. Sankcje karne:
W rozgrywkach obowiązują sankcje karne w postaci:
- upomnienie – żółta kartka,
- ostrzeżenie – czerwona kartka – strata 1 punktu,
- wykluczenie – dwie kartki razem – ukarany opuszcza pole gry i ławkę do końca seta,
- dyskwalifikacja – dwie kartki oddzielnie – ukarany opuszcza pole gry i ławkę do końca meczu.
Ocena rodzaju przewinienia zależna jest od decyzji sędziego głównego i technicznego.

7. Nagrody:
- puchary i dyplomy dla pierwszych czterech zespołów.

8. Postanowienia końcowe:
Ubezpieczenia zawodników od nieszczęśliwych wypadków mających związek z udziałem w rozgrywkach
drużyny dokonują we własnym zakresie.
Odpowiedzialność za posiadanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania piłki siatkowej lub 
podpisanie oświadczenia o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność spoczywa na osobie 
uczestniczącej w rozgrywkach.
W kwestiach spornych, nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie i harmonogramie rozgrywek.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i innych miejscach na
terenie hali.

Organizator

      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
    w Lipnie

 


