
REGULAMIN 
BELSKIEJ LIGI SIATKÓWKI  

(BLS)   
 
 

1. CEL ROZGRYWEK 

• Popularyzacja piłki siatkowej. 

• Integracja mieszkańców gminy Belsk Duzy. 

• Propagowanie zdrowego stylu życia. 
 

2. PATRONAT 

• Wójt Gminy Belsk Duży – Władysław Piątkowski. 
 

3. ORGANIZATOR I MIEJSCE ROZGRYWEK 

• Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Belsku Dużym. 

• Miejsce zawodów: Hala Sportowa GOSiR w Belsku Dużym ul. Szkolna 3. 
 

4. TERMIN ROZGRYWEK 

• Październik 2020  – kwiecień 2021r. 
 
5. ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA 

• Zgłoszeń dokonywać można poprzez maila: gosir@belskduzy.pl lub sms na numer  530-
726-489. 

• W rozgrywkach mogą uczestniczyć drużyny amatorskie, składające się maksymalnie z 
14 zawodników i zawodniczek. 

• W BLS nie mogą uczestniczyć zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych 
uczestniczący we wszelkich  rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZPS z 
wyłączeniem zawodników, którzy ukończyli 40 rok życia. 

• W przypadku udziału w meczu zawodnika nieuprawnionego drużyna przeciwna 
wygrywa spotkanie walkowerem (3:0). 

 
6. SYSTEM ROZGRYWEK I PODSTAWOWE ZASADY 

• W każdym miesiącu przewidziane są dwie kolejki ligowe. 

• Zestawy par oraz szczegółowy terminarz ustala organizator w porozumieniu z 
przedstawicielami  drużyn. 

• Dopuszcza się rozegranie meczu w innym terminie po uzgodnieniu  i wyrażeniu 
zgody przez rywalizujące zespoły. 

• Mecz do którego nie przystąpi jedna z drużyn weryfikowany będzie jako walkower 
z przypisaniem 3 punktów dla ekipy zgłaszającej gotowość do gry. 

• Mecz rozgrywany jest do osiągnięcia 3 wygranych setów przez jedną z drużyn, do 
25 punktów. Ewentualny set 5 rozgrywany jest do osiągnięcia 15 punktów. 

• O końcowej kolejności decyduje: 
a) Ilość zdobytych punktów, 
b) W przypadku równej ilości punktów decyduje kolejno: bilans bezpośrednich 

spotkań, stosunek setów, stosunek małych punktów. 

• Wysokość siatki 2,35m. 

mailto:gosir@belskduzy.pl


• Pozostałe przepisy zgodnie z zasadami określonymi przez PZPS. 
 

7. PUNKTACJA 

• Zwycięstwo  (3:0, 3:1) – 3 pkt. 

• Zwycięstwo po tie-breaku (3:2) – 2 pkt. 

• Przegrana po tie-breaku (2:3) – 1 pkt. 

• Przegrana  (0:3, 1:3) – 0 pkt. 
 
 

8. NAGRODY 

• Drużyny, które zajmą miejsca 1-3 otrzymują puchary i dyplomy. 
 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Organizator zapewnia piłki do rozgrzewki. 

• Wszelkie protesty należy składać u organizatora w dniu zawodów. 

• Wszelkie sprawy sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia oraz ewentualne urazy, 
kontuzje lub inne uszczerbki na zdrowiu powstałe w trakcie imprezy w tym 
związane z sytuacją epidemiczną.  

• Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zawodnicy dokonują we 
własnym zakresie. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawiane w szatniach lub 
na terenie obiektu. 

• Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania wymogów sanitarno – epidemicznych 
związanych z COVID-19. 

• Rozgrywki organizowane są w oparciu o aktualne wytyczne sanitarno – 
epidemiczne związane z COVID-19. 

• Udział  w rozgrywkach stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym 
regulaminem. 
 

                                                                                                                        ORGANIZATOR                                                                                                  
                                                                                                    

 


