
 

 

Regulamin ligi 

I. Informacje podstawowe 

1. W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek, należy wysłać formularz zgłoszeniowy na adres 

govolleyliga@gmail.com. Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj: TUTAJ. 

2. Wpisowe do ligi wynosi 1900 zł od drużyny. Warunkiem uczestnictwa w lidze, jest dokonanie pełnej 

zapłaty do dnia 3.12.2021 r. 

3. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i przyjęciem zasad zawartych w 

niniejszym regulaminie. 

4. Kapitan drużyny jest zobowiązany dostarczyć listę zawodniczą przed rozpoczęciem pierwszego 

meczu w lidze. Lista zawodnicza musi zostać podpisana przez wszystkich zawodników zgłoszonych 

do rozgrywek. Każdy z zawodników wpisany na listę zawodniczą, zobowiązany jest posiadać ze 

sobą dokument ze zdjęciem. 

5. Tylko zawodnicy wpisani na listę zawodniczą mają prawo do udziału w rozgrywkach.  

6. Na listę zawodniczą może być wpisanych maksymalnie 15 zawodników. 

II. Zasady gry 

1. W drugiej edycji rozgrywek każda z drużyn rozegra minimum 10 meczów. 

2. Mecze odbywać się będą w hali sportowej Solnego Miasta w Wieliczce: 

• I liga w poniedziałki o godzinie 19:40 oraz 21:10, 

• II liga w środy o godzinie 21:10. 

3. Drużyna ma prawo do jednokrotnego przełożenia meczu w trakcie trwania rozgrywek. Zgodę na 

przełożenie musi wyrazić przeciwnik oraz organizator. Wniosek o przełożenie należy wysłać na 

adres govolleyliga@gmail.com najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem meczu.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów spotkań w sytuacjach wyjątkowych, po 

wcześniejszym poinformowaniu zainteresowanych drużyn najpóźniej 4 dni przed meczem. 

5. Zawodnicy biorący udział w lidze mogą reprezentować tylko jedną drużynę. 

6. W grze na boisku uczestniczy 6 zawodników. W wyjątkowych sytuacjach(np. kontuzja), drużyna 

może dokończyć mecz w 5 osobowym składzie. Drużyna może rozpocząć mecz w 5 osobowym 

składzie tylko przy zgodzie drużyny przeciwnej. 

7. Rozgrywki mają charakter amatorski. W rozgrywkach nie może uczestniczyć zawodnik ligi 

zawodowej: Plusliga, I liga, II liga. Przepis ten nie dotyczy kobiet. 

8. Spotkania rozgrywane są do trzech wygranych setów do 25 pkt, z dwupunktową przewagą. Jeśli po 

czterech setach będzie wynik 2:2, piąty set rozgrywany jest do 15 pkt, z dwupunktową przewagą. 

9. System punktowania: 

• Wynik 3:0, 3:1- trzy punkty dla drużyny zwycięskiej, zero dla przegranej 

• Wynik 3:2 - dwa punkty dla drużyny zwycięskiej, jeden dla przegranej 

10. O kolejności w tabeli decydują kolejno: 

• Ilość zdobytych punktów 

• Ilość zwycięstw 

• Stosunek setów(ratio) 

• Stosunek małych punktów(ratio) 

• Mecze bezpośrednie 

http://www.files.wieliczkacity.pl/FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.docx


11. Na 15 minut przed rozpoczęciem meczu kapitan drużyny zobowiązany jest dostarczyć do sędziego 

listę zawodników biorących udział w meczu. 

12. Uwagi kapitanów dotyczące nieprawidłowości organizacyjnych, sędziowania można zgłosić po 

meczu sędziemu. 

13. Na żądanie kapitana drużyny przeciwnej, może dojść do sprawdzenia tożsamości zawodników przez 

organizatora, jednak taki wniosek musi zostać zgłoszony jeszcze w trakcie trwania meczu. W 

przypadku wystąpienia zawodnika nieuprawnionego, jego zespół zostanie ukarany walkowerem. 

14. Weryfikacja wyniku może nastąpić najpóźniej do 1 tygodnia po meczu. Po tym terminie wynik ma 

charakter ostateczny. 

15. Do 6 kolejki drużyny mogą dopisać/wymienić zawodników. Po rozpoczęciu 6 kolejki nie będzie już 

takiej możliwości. 

16. W rozgrywkach obowiązują zasady określone w przepisach gry w piłkę siatkową z następującymi 

wyjątkami: 

• Organizator nie wymaga jednolitych strojów,  

• Mecz prowadzi 1 lub 2 sędziów, 

• Siatka zawieszona jest na wysokości 2,43m, 

• Pomiędzy setami następuje dwuminutowa przerwa, 

• Możliwość dopuszczenia drużyn w składzie pięcioosobowym(jw.), 

• Każdej drużynie przysługuje możliwość wzięcia jednego czasu w trakcie jednego seta. Czas 

trwa 30 sekund. 

• W rozgrywkach 2 ligi, na boisku w każdej drużynie musi przebywać minimum jedna kobieta, 

z wyjątkiem sytuacji, w której jako libero musi opuścić boisko. 

17. Zasady klasyfikacji końcowej. 

a) I liga 

• Po zakończeniu rundy zasadniczej zespoły z miejsc 1-4 zagrają w Play-off. Termin 

turnieju zostanie podany w osobnym komunikacie. W półfinałach pierwszy zespół zagra z 

czwartym, a drugi z trzecim. Zwycięzcy półfinałów zagrają w finale, a przegrani w meczu 

o 3 miejsce. Mecze rozgrywane będą do trzech wygranych setów. 

• Po zakończeniu rundy zasadniczej, dwie ostatnie drużyny w tabeli spadają do II ligi. 

b) II liga 

• Po zakończeniu rundy zasadniczej, dwie najlepsze drużyny awansują do I ligi. 

III Postanowienia końcowe 

1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry, organizator ma prawo do: 

• weryfikacji wyniku meczu, 

• dyskwalifikacji, wykluczenia zawodnika lub drużyny z rozgrywek bez możliwości zwrotu 

wpisowego. 

2. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim 

stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, który będzie również potwierdzany na protokole 

meczowym. 

3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki, które wydarzyły się w trakcie 

trwania rozgrywek. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne pozostawione na terenie obiektu. 

5. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. 

6. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie trwania 

rozgrywek. 

7. Organizator i partnerzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających 

w rozgrywkach Go Volley dla celów marketingowych. 

 


