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REGULAMIN 

Rozgrywek o PUCHAR ŚWIĘTOKRZYSKIEJ SIATKÓWKI 

MĘŻCZYZN 

w sezonie 2015/2016 

 

 

§ 1 
Informacje ogólne 

 
1. Organizatorem rozgrywek o Puchar Świętokrzyskiej Siatkówki jest ŚZPS w Kielcach. 

2. Rozgrywki zostaną rozegrane systemem pucharowym etapowo: (przegrywający odpada). 

 

Etap wstępny oraz 

Etap I – rozgrywki regionalne wg podziału terytorialnego (ościenne powiaty) (do 17 kwietnia) 

Etap II – ¼ finału   wg diagramu (do 1 maja) 

Etap III – ½ finału   wg diagramu  (do 15 maja) 

FINAŁ  -   (do 26 maja) 

 

 W każdym etapie rozgrywany jest jeden mecz. Zwycięzca awansuje do kolejnej rundy, przegrany 

odpada.  Gospodarza w I rundzie wyłania losowanie (Losowanie odbędzie się z założeniem „klucza 

geograficznego”, tj. mecz rozgrywają drużyny z sąsiadujących lub tego samego powiatu). 

W każdej kolejnej (oprócz finału) gospodarzem jest zespół, który w poprzednim spotkaniu osiągnął 

lepszy wynik (kolejno: lepszy stosunek setów, lepszy stosunek małych punktów). 
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§ 2 

Organizacja. Warunki uczestnictwa 

 

1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy nie posiadający licencji zawodniczej 

PZPS, PLPS ani innego wojewódzkiego związku piłki siatkowej na dany sezon.  

2. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest przesłanie na adres: 

w_rozgrywek@szps.kielce.pl zgłoszenia drużyny (w formie elektronicznej) na formularzu F-02 

(dostępny na stronie internetowej ŚZPS): dane zawodników oraz miejsce i termin rozgrywania 

meczu we własnej hali (nie inny jednak niż: poniedziałek – piątek od godz. 18, sobota – 

niedziela  - dowolna godzina). Należy obowiązkowo podać adres e-mail.  Komunikaty będą 

wysyłane do kierowników drużyn wyłącznie drogą elektroniczną !!! 

 

Termin składania zgłoszeń upływa  20 marca 2016 r. 

  

UWAGA: Zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach dobrowolnie i na własną 

odpowiedzialność. Za wszelkie wypadki i kontuzje zaistniałe w czasie zawodów 

Organizator nie odpowiada!!! 

Zawodnicy nie mający ukończonych 18 lat winni dołączyć do formularza zgłoszeniowego 

pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w rozgrywkach (druk  dostępny na stronie 

internetowej ŚZPS). Każda drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna – trenera, który 

odpowiada za wszystkich zawodników swojej drużyny). 

3. Nie są możliwe żadne zmiany składu podczas trwania rozgrywek. 

4. Nagrody dla uczestników: 

 Zwycięzca rozgrywek otrzyma Puchar Świętokrzyskiej Siatkówki  

 Najlepsi zawodnicy finału otrzymają nagrody rzeczowe (W miarę dostępnych środków) 

 

§ 3 

Zasady przeprowadzania zawodów 

5.  Mecze będą rozgrywane zgodnie z terminarzem rozgrywek wyłącznie w obiektach zamkniętych 

– salach gimnastycznych. Wysokość siatki: 243 cm;  

6. Gospodarz spotkania jest zobowiązany co najmniej na 10 dni przed terminem granicznym 

danego etapu  rozgrywek (podane w diagramie) podać adres hali oraz dokładny termin meczu 

drużynie przeciwnej oraz  WRiD ŚZPS (e-mail: w_rozgrywek@szps.kielce.pl). Powyższe nie 

dotyczy meczu finałowego – termin i miejsce finału wyznacza ŚZPS w konkursie ofert. 

7. Koszty organizacji meczu we własnej hali (w tym wypłata delegacji sędziowskiej) pokrywa 

gospodarz. Koszty dojazdów na mecze wyjazdowe  – drużyny  pokrywają we własnym 

zakresie. 

8 . Sędziego na mecze deleguje Świętokrzyski Związek Piłki Siatkowej. Wyznaczony sędzia 

winien mieć zapewnioną zamykaną szatnię lub pomieszczenie w celu przygotowania się do 

prowadzenia zawodów. Przed rozpoczęciem spotkania gospodarz wypłaca sędziemu 

ekwiwalent sędziowski. (Wysokość ekwiwalentu oraz sposób rozliczenia regulują przepisy 

ŚZPS w Kielcach (zostaną podane w oddzielnym komunikacie). 
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      9. Do obowiązków gospodarza (w terminarzu umieszczony na pierwszym miejscu) należy 

przygotowanie sali do gry (siatki, antenek, stanowiska sędziowskiego, piłki do gry (MOLTEN 

V5M5000), zamykanej szatni dla drużyny gości oraz dla sędziego, tablicy wyników – może 

być bardzo prowizoryczna). Piłki do rozgrzewki drużyny zapewniają sobie we własnym 

zakresie. Gospodarz zabezpiecza także sekretarza zawodów - czyli osobę piszącą protokół. 

Osobie tej należy dać instrukcję wypełniania protokołu – (załącznik do protokołu). W gestii 

gospodarza jest także zapewnienie druku protokołu oraz kartek na ustawienie (R-5) dla obu 

zespołów. Obowiązuje protokół uproszczony lub oficjalny protokół PZPS. 

      10.  Sędzia ma obowiązek dostarczyć skan (zdjęcie) protokołu do WRiD niezwłocznie po 

zakończeniu spotkania e-miałem na adres w_rozgrywek@szps.kielce.pl  

11. Mecze będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS.  

12. Zawody zostaną zweryfikowane jako walkower, jeżeli zespół: 

 Odmówi gry pomimo wezwania sędziego 

 Nie stawi się na boisku w wyznaczonym terminie bez uzasadnionego usprawiedliwienia, 

przy czym za niestawiennictwo uznaje się również spóźnienie przekraczające 15 minut. 

 Przed rozpoczęciem spotkania liczy mniej niż 6 zawodników (zdekompletowanie zespołu) 

 Rozegrał spotkanie mając w swym składzie zawodnika nieuprawnionego do gry 

13. Ponadto zespół będący gospodarzem spotkania przegrywa walkowerem, gdy: 

 Nie zapewnia sali do rozgrywania meczu i odpowiednich warunków do gry (siatka, 

antenki, piłka meczowa), przy czym niezwłoczne usunięcie uchybień przed rozpoczęciem 

spotkania nie powoduje przegranej walkowerem. 

 nie zapewnia zamykanej szatni zespołowi gości oraz sędziemu 

 nie zapewnia przed, w czasie i po zakończeniu spotkania porządku i bezpieczeństwa 

zawodnikom obu drużyn i sędziom. 

 Nie zapewnia osoby do pisania protokołu, lub w razie nieobecności sędziego 

wyznaczonego – osoby mającej go zastąpić. Mecz nie może być rozegrany bez sędziego.  

O powyższym świadczy wyłącznie wpis do protokołu w rubryce UWAGI ! 

14. We wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie – decyduje Organizator. 

15. ŚZPS zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie.                                              

 

Wszelkich informacji na temat rozgrywek udziela Organizator: 

 
 
Adres do korespondencji: 
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