SOSNOWIECKA AMATORSKA LIGA SIATKÓWKI MĘŻCZYZN
SEZON 2021/2022
REGULAMIN
1. CEL ZAWODÓW:
• umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi drużynami siatkarskimi,
• propagowanie aktywnych form spędzania czasu i zachowań fair-play.
2. ORGANIZATOR:
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.
3. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK:
• mecze w ramach Sosnowieckiej Amatorskiej Ligi Siatkówki odbywać się będą w soboty lub niedziele w terminie
od 16 października 2021 roku na terenie Hali Sportowej przy ulicy Baczyńskiego 4 w Sosnowcu.
• szczegółowy harmonogram rozgrywek zostanie ogłoszony przez ORGANIZATORÓW po zakończeniu
przyjmowania zapisów i po przesłaniu do drużyn potwierdzenia uczestnictwa w tych rozgrywkach.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a) w rozgrywkach bierze udział(maximum) 12 drużyn składających się z minimum 6, a maksymalnie 14 osób(w
tym również kobiet),
b) minimum 4 zawodników każdej ze zgłoszonych drużyn musi być mieszkańcami miasta Sosnowca lub uczniami
szkół z terenu miasta Sosnowca,
c) jeden zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny,
d) od momentu rozpoczęcia rozgrywek do zakończenia rundy zasadniczej każda drużyna ma prawo do
dokonania dwóch(2) zmian osobowych w kadrze swojej drużyny (nowych oraz wykreślonych zawodników należy
wpisać do dodatkowej listy zawodników)
e) w rozgrywkach Sosnowieckiej Amatorskiej Ligi Siatkówki nie mogą brać udziału zawodnicy zgłoszeni do
rozgrywek organizowanych przez Polską Ligę Siatkówki, Polski Związek Piłki Siatkowej lub Okręgowe Związki
Piłki Siatkowej(PlusLiga, Tauron Liga, Tauron1.Liga, I Liga, II Liga, III Liga, IV Liga, włącznie do rozgrywek
ligi Juniorów).
f) drużyny można zgłaszać TYLKO za pośrednictwem poczty elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do
piątku, 1 października 2021r włącznie: hala.zagorze@mosir.sosnowiec.pl zgłoszenie musi zawierać:
• nazwę drużyny,
• imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail przedstawiciela drużyny(kapitana) do kontaktów z
Organizatorem, PO OTRZYMANIU WSZYSTKICH ZGŁOSZEŃ, Organizator PRZEŚLE
Kapitanom POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA.
Drużyny zatwierdzone do rozgrywek SALS 2021/2022 będą musiały sporządzić LISTĘ
ZAWODNIKÓW- (druk do pobrania ze strony internetowej MOSiR!) zawierającą:
• nazwę drużyny,
• imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail przedstawiciela drużyny(kapitana) do kontaktów z
Organizatorem,
• imiona i nazwiska zawodników, miasto zamieszkania, a w przypadku uczniów - dodatkowo nazwy szkół, do
których uczęszczają
Druk LISTY ZAWODNIKÓW zawiera następujące informacje:
•Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem SALS
•Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rozgrywkach SALS
•Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną dla uczestników SALS „o ochronie danych
osobowych(RODO)”-zgodnie z załącznikiem nr 2 – druk na stronie internetowej MOSiR.
*(oryginał LISTY ZAWODNIKÓW wraz z podpisem każdego zawodnika o zapoznaniu się z
regulaminem SALS 2021/2022 oraz innymi oświadczeniami, drużyny muszą przekazać do komisji
sędziowskiej bezpośrednio przed pierwszym rozgrywanym przez siebie meczem! )
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g) uczestnicy biorą udział w rozgrywkach SALS na własne ryzyko, Organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za powstałe kontuzje, urazy itp. jakim mogą ulec uczestnicy rozgrywek. Wskazane
jest, aby przed rozpoczęciem rozgrywek SALS wszyscy uczestnicy zasięgnęli konsultacji medycznej.
h) w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest ponadto zgoda(OŚWIADCZENIE) opiekuna prawnego na
uczestnictwo w rozgrywkach SALS -załącznik nr 1- druk do pobrania na stronie internetowej MOSiR.
i) uczestnicy biorą udział w rozgrywkach SALS w sposób zgodny ze wszystkimi reżimami sanitarnymi,
obowiązkami i ograniczeniami etc. wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, normujących zasady
postępowania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Uczestnicy ponoszą
wyłączną odpowiedzialność w tym przedmiocie.
5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK
a) rozgrywki przeprowadzone zostaną przez Organizatora zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki
Siatkowej, niniejszym Regulaminem oraz wytycznymi Organizatora,
b)system rozgrywek zostanie ogłoszony po zakończeniu przyjmowania zapisów,
c) pierwszeństwo udziału w rozgrywkach SALS 2021/2022 mają drużyny, które uczestniczyły w rozgrywkach
SALS 2020/2021.
d) 12 drużyn to MAKSYMALNA liczba zespołów, która może zostać zatwierdzona do rozgrywek.
e) z zastrzeżeniem ust. „c” o zatwierdzeniu zespołu do rozgrywek decyduje data zgłoszenia drużyny,
f) Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia sposobu przeprowadzenia rozgrywek, w zależności od liczby
zgłoszonych drużyn,
g) Organizator zapewnia obsługę medyczną oraz sędziowską podczas rozgrywania spotkań,
h) Organizator zapewnia piłki meczowe —MIKASA MVA 200,
i) za zachowanie drużyn na boisku, pobrane klucze od szatni oraz porządek w szatniach odpowiadają
kapitanowie drużyn.
6. ORGANIZACJA ROZGRYWEK:
a) każdy zespół ma prawo do przełożenia jednego(1) terminu meczu. Przełożenie meczu dotyczy tylko rundy
zasadniczej. Drużyna wnioskująca o przełożenie meczu musi bezwzględnie powiadomić o tym zamiarze
Organizatora oraz zespół przeciwny najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem meczu. W przypadku
braku takiej informacji termin meczu zostanie zachowany zgodnie z kalendarzem rozgrywek.
b) w przypadku niestawienia się zespołu w wyznaczonym terminie bez wcześniejszego powiadomienia
Organizatora, drużynie przeciwnej przyznaje się wygraną walkowerem. Z ważnych powodów dopuszcza się
możliwość rozpoczęcia spotkania maksymalnie z 15 min. opóźnieniem,
c) Organizator dopuszcza możliwość rozegrania meczu jeżeli drużyna liczny minimum 5 zawodników,
d) wszystkie przełożone mecze rundy zasadniczej muszą zostać rozegrane w podanych przez Organizatora
terminach.
7. NAGRODY:
• za miejsca 1-3 —puchary i nagrody rzeczowe,
• Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.
8. ZASADY FINANSOWANIA, KARY I OPŁATY:
• warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie Organizatorowi wpisowego w wysokości 100 zł (słownie: sto
złotych) na rachunek bankowy MOSiR Sosnowiec o numerze:70 1020 2313 0000 3402 0579 7677 oraz kaucji w
wysokości 600 zł (słownie: sześćset złotych) na rachunek bankowy wyodrębniony w MOSiR Sosnowiec o
numerze: 93 1020 2313 0000 3102 0579 7701 (do dnia 8 października 2021 roku) przez przedstawiciela drużyny.
Kaucja w całości lub pomniejszona o naliczone kary, przechodzi automatycznie na kolejny sezon rozgrywek.
Kaucja na wniosek kapitana drużyny zostanie zwrócona po zakończeniu rozgrywek w całości lub pomniejszona
o naliczone kary. Brak wpłaty kwoty wpisowego oraz kaucji spowoduje niedopuszczenie drużyny do rozgrywek.
• kwota wpisowego nie podlega zwrotowi.
8.1.OBOWIĄZUJĄCE KARY FINANSOWE:
• Organizator potrąci 200 zł (słownie: dwieście złotych) z kaucji za pierwszą przegraną walkowerem,
• Organizator potrąci 400 zł (słownie: czterysta złotych) z kaucji za drugą przegraną walkowerem,
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• W przypadku niestawienia się drużyny na mecz rundy FINAŁOWEJ (o I miejsce oraz III
miejsce)Organizator potrąci całą kaucję w wysokości 600 zł (słownie: sześćset złotych) nawet jeśli będzie to
pierwsza przegrana walkowerem!
8.2. INNE KARY:
• po drugiej przegranej walkowerem DRUŻYNA ZOSTAJE AUTOMATYCZNIE WYKLUCZONA Z
ROZGRYWEK; w takim przypadku, a także w przypadku wycofania się z rozgrywek na własną prośbę
drużyna traci całą kaucję, zostaje wykluczona i niedopuszczona do następnego etapu rozgrywek.
• w razie stwierdzenia przypadku udziału w drużynie zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna zostaje
ukarana i przegrywa mecz walkowerem,
• wykluczenie drużyny z rozgrywek lub jej rezygnacja z udziału w rozgrywkach w trakcie sezonu (gdy nie
rozegra pełnej rundy zasadniczej) powoduje, że wszystkie spotkania rozegrane w tej rundzie z jej udziałem
zostaną anulowane.
• Organizator ma prawo do odsunięcia zawodników od dalszych gier ze względu na niesportowe zachowanie.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) zgłoszenie drużyny do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu
przez wszystkich zawodników każdej drużyny,
b) kontakt Organizatora z przedstawicielem drużyny odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej,
a w szczególnych przypadkach - telefonicznie; przedstawiciel każdego z zespołów zobowiązany jest do śledzenia
strony internetowej Organizatora — www.mosir.sosnowiec.pl, gdzie publikowane będą wszelkie komunikaty
i bieżące informacje dotyczące rozgrywek,
c) wyłącznie Organizatorowi przysługuje prawo rozstrzygania sytuacji spornych podczas trwania rozgrywek
SALS,
d) Organizatorowi przysługuje prawo do ukarania drużyny, łącznie z wykluczeniem jej z rozgrywek w przypadku
uchybień dotyczących nieprzestrzegania zapisów Regulaminu,
e) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu,
f) Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości zawodników grającej drużyny oraz na wniosek
kapitana drużyny przeciwnej. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania przed każdym meczem dokumentu
tożsamości (legitymacji szkolnej),
g) wyłącznie Organizatorowi przysługuje prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie,
h) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów bez podania przyczyny,
i) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione,
j) w sprawach dotyczących Sosnowieckiej Amatorskiej Ligi Siatkówki Organizator wyznacza do kontaktu:
Janusza Kapkę, tel: 506 808 924, e-mail: hala.zagorze@mosir.sosnowiec.pl
Leszka Słabego, tel: 508 065 931,
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