
XVIII Amatorska Liga Siatkówki Mysłowice
REMAGUM ALS

Regulamin
sezon 2018/2019

I. Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach

II. Termin i miejsce
1. Rozgrywki odbywać się będą na obiektach MOSiR Mysłowice.
2. Turnieje odbywać się będą w niedziele. W wyjątkowych przypadkach dana kolejka rozgrywek
może zostać przełożona na inny dzień tygodnia.
3.  Wszystkie  informacje  dotyczące  rozgrywek  oraz  zmiany  w  terminarzu  są  na  bieżąco
umieszczane na stronie ligi http://www.amatorskamyslowice.ligspace.pl .

III. Organizacja:
1.  Zawody zostaną przeprowadzone przez pracowników MOSiR Mysłowice oraz sędziów
PZPS.
2. Mecze  rozgrywane  są  zgodnie  z  Oficjalnymi  Przepisami  Gry  PZPS  z  następującymi
wyjątkami:
a) jeżeli zespół przeciwny wyrazi zgodę drużyna może liczyć mniej niż 6 zawodników.
b) w przypadku gdy jeden z zawodników będzie kontuzjowany, a zespół nie ma możliwości
dokonania  zmiany  regulaminowej  ani  zmiany  narzuconej,  to  w  jego  miejsce  może  wejść
zawodnik Libero i grać jak każdy inny zawodnik; zawodnik kontuzjowany, zmieniony w takim
trybie nie może już powrócić do gry w danym spotkaniu.
c) w przypadku gdy zespół rozpocznie mecz w niepełnym składzie, musi rozegrać go do końca
w niepełnym składzie, bez możliwości uzupełnienia w trakcie.
d)  w  wyjątkowych sytuacjach  organizator  może dokonać  dodatkowych zmian  w przepisach;
zmiany te mogą być wprowadzone jedynie po konsultacjach z zespołami i wprowadzone do
Regulaminu aneksem.
3. Mecze rozgrywane są do  dwóch wygranych setów. Mecze w rundzie finałowej rozgrywane
są do trzech wygranych setów.
4. Rozgrywki będą podzielone na trzy Ligi – I liga 12 drużyn, II liga – 8 drużyn, III liga – ilość
drużyn w zależności od ilości zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo powrotu do podziału
na dwie ligi w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń.
Dodatkowo w sezonie 2018/2019 jest możliwość powołania I ligi ALS Kobiet, jeżeli zgłosi się nie
mniej niż 6 drużyn.
5. Turnieje odbywać się będą wg systemu rozgrywek (załącznik nr 1).
6. Drużyny mogą być męskie, żeńskie lub mieszane (w przypadku powołania ALS Kobiet, w
lidze kobiet grają drużyny żeńskie ).
7.  W rozgrywkach  uczestniczą  zespoły,  które  zgłosiły  swój  udział  do  organizatora  do  dnia
30.09.2018r.  (Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  dokooptowania  po  tym  terminie  do
rozgrywek  III ligi wyłącznie nowe zespoły).
8. W przypadku wycofania się zespołu organizator ma prawo dokooptować w wolne miejsce
nową drużynę lub zespół z niższej ligi.
9. Zespoły otrzymują następującą ilość punktów  za spotkanie: 

wygrana "do 0" - 3 pkt
wygrana w tie breaku - 2 pkt
przegrana w tie breaku - 1 pkt
przegrana "do 0" - 0 pkt
walkower - -1 pkt

10. O pozycji w tabeli decyduje w kolejności: większa ilość zdobytych punktów, lepszy stosunek
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setów, lepszy stosunek małych punktów, wynik bezpośrednich spotkań.
11. W przypadku niestawienia się zespołu na mecz lub obecności zespołu niekompletnego (tj.
mniej niż sześć osób) mecz wygrywa przeciwnik zdobywający punkty walkowerem  (za
wyjątkiem pkt 2a).
12.  Trzeci walkower zespołu jest równoznaczny z automatycznym wykluczeniem zespołu
z rozgrywek ALS; w w/w przypadku, jak i w przypadku wycofania się zespołu z rozgrywek
na własną prośbę zespół:

- traci wpisowe do rozgrywek,
- nie zostaje zaproszony na Turniej Finałowy,
- nie ma prawa uczestniczenia w ALS w sezonie 2019/2020.

13.  W przypadku niestawienia się zespołu na spotkanie zaplanowane w terminarzu bez
wcześniejszego powiadomienia organizatorów, zostanie na zespół nałozona kara w wysokości
100,00 zł.

IV. Uczestnicy
1. Uczestnictwo w lidze jest dobrowolne, a rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny.
Uczestnicy są objęci przez Organizatora dodatkowym ubezpieczeniem NNW.
2. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz warunkowo osoby niepełnoletnie. Od osób
niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych dostarczona
jednorazowo do organizatorów przed pierwszym meczem.
3. Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy ligi zasięgnęli konsultacji lekarskiej.
4. Organizator nie zapewnia przedmedycznej opieki lekarskiej,  a jedynie apteczkę pierwszej
pomocy.
5.  Uprawnieni  do  gry  są  tylko  zawodnicy  umieszczeni  w  protokole  meczu  i  jednocześnie
umieszczeni w zgłoszeniu zespołu.
6. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania na meczu dokumentu pozwalającego potwierdzić
jego tożsamość. Prawo do sprawdzenia tożsamości posiadają sędziowie i organizator.
7.  Na  żądanie  kapitana  zespołu,  sędzia  ma  obowiązek  sprawdzić  tożsamość  zawodników
zespołu przeciwnego.
8. Podpisanie protokołu przez kapitana oznacza akceptację składów obu zespołów.
9. Drużyna ma prawo dokonania zmian na liście zgłoszeniowej do momentu rozpoczęcia swojej
drugiej kolejki.
10.  W rozgrywkach ALS nie mogą brać udziału zawodnicy zgłoszeni w rozgrywkach
organizowanych przez PZPS i ŚZPS (decyduje wydanie ważnej licencji uprawniającej do
rozgrywek na bieżący sezon); zespół, w którym rozegra spotkanie zawodnik posiadający
licencję PZPS lub ŚZPS przegrywa to spotkanie walkowerem. Dotyczy to licencji piłki siatkowej
oraz piłki siatkowej plażowej.
11. Nie dopuszcza się udziału zawodnika w więcej niż jednej drużynie, niezależnie od ligi, pod
rygorem  wykluczenia  zawodnika  z  ligi  w  danym  sezonie  oraz  przegranej  walkowerem  dla
drużyny, w której zagrał wykluczony zawodnik.
11.  Warunkiem uczestnictwa zawodnika w drugim etapie rozgrywek (rundzie play-off oraz
w finałach) jest udział minimum w 3 meczach pierwszego etapu rozgrywek.
12. Przed pierwszym meczem w lidze kapitan (lub pełnoletni trener/menadżer jeżeli kapitan jest
niepełnoletni) każdej z drużyn zobowiązany jest zapoznać swoich zawodników z Regulaminem
ligi, a następnie podpisać oświadczenie (na zgłoszeniu) o tym, że zapoznał swoich zawodników
z Regulaminem ligi  i  sam zapoznał  się  ze  swoimi  obowiązkami wynikającymi  z  niniejszego
regulaminu.
13. Koszty organizacji ligi i uczestnictwa ponoszą zawodnicy.

V. Zgłoszenia i wpisowe
1.  Zgłoszenia  przyjmowane  są  do  dnia  30 września 2018r. –  osobiście, pocztą e-mail
(a.berzowska@mosir.myslowice.pl) lub faxem (0-32 222 11 73). Za oficjalne zgłoszenie



uznaje się podanie listy startowej wraz z zadatkiem wpisowego co najmniej 100,00 zł. Bez
wpłaty zadatku zgłoszenie jest nieważne. Zaliczka jest bezzwrotna.
2. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest:
a) dostarczenie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie 30.09.2018r.(lista startowa wszystkich
zawodników uczestniczących w całym cyklu ALS 2017/2018; zgłoszenie do cyklu obejmuje
max. 15 zawodników.)
b)  dostarczenie  zgody  rodziców  zawodników  niepełnoletnich  na  udział  w  rozgrywkach  (wg
wzoru zamieszczonego na stronie www.mosir.myslowice.pl/siatkowka/liga-amatorska)
c)  dokonanie  wpłaty  wpisowego do  rozgrywek:  800,00  zł,  nowe  zespoły  900,00  zł,  ALS
Kobiet 500,00 zł.
Wpłaty całej  kwoty należy dokonać najpóźniej  przed pierwszym meczem  na rachunek
bankowy MOSiR ING Bank Śląski: 74 1050 1214 1000 0090 3048 5958 .
W przypadku przelewu prosimy wyraźnie wpisać jakiego zespołu dotyczy wpisowe!
3.  Zgłoszenia  należy  dokonac  wg  wzoru  zamieszczonego  (do  pobrania)  na  stronie  ligi
http://www.amatorskamyslowice.ligspace.pl/index.pl .
4. W przypadku, gdyby liga nie ruszyła, zaliczka zostanie zwrócona.

VI. Prawa i obowiązki drużyn
1. Każda drużyna przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa określone
niniejszym  regulaminem.  Zgodę  na  warunki  zwarte  w  Regulaminie  potwierdza  kapitan
włąsnoręcznym podpisem na karcie zgłoszenia.
2.  Każda  nowo  zgłoszona  do  rozgrywek  drużyna  zaczyna  swój  udział  od  najniższej  klasy
rozgrywkowej.
3. W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek, jej zawodnicy mogą grać w innej drużynie
po zakończeniu danej rundy (nie dotyczy rundy finałowej oraz play-off).
4. Drużyny muszą posiadać jednolite ponumerowane stroje zaakceptowane przez Organizatora.
5. Organizator zapewnia piłki meczowe (Molten V5M5000).
6.  Zespół  ma  prawo  składania  protestów  i  odwołań,  a  organizator  ma  obowiązek  ich
rozpatrzenia jeśli zostaną spełnione łącznie trzy poniższe warunki:
a)  protest  jest  zgłoszony  w formie  pisemnej  w terminie  48  godzin  (data  potwierdzenia  lub
stempla  pocztowego)  od  zakończenia  spotkania  lub  zaistnienia  innej  okoliczności  będącej
przedmiotem protestu lub odwołania, albo od momentu kiedy wnioskodawca posiadł lub mógł
posiąść wiadomość będącą przedmiotem protestu,
b) sprawa nadaje się do rozstrzygnięcia w zakresie uprawnień i kompetencji organizatora
c) wpłacenia kaucji w wysokości 100,00 złotych
W przypadku całkowitego uwzględnienia protestu nastąpi zwrot kaucji w całości.
W przypadku odrzucenia protestu kaucja przepada na rzecz organizatora. Przy częściowym
uwzględnieniu protestu nastąpi zwrot odpowiedniej części kaucji wg postanowienia organizatora
7.  Za zniszczenia  obiektu  lub  jego wyposażenia wszelkie  koszty związane z jego naprawą
ponosi kapitan zespołu (lub trener/menadżer, jeżeli kapitan jest niepełnoletni).
8. Wszystkie zespoły w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby towarzyszące im
oraz  zobowiązane  są  do  niesienia  czynnej  pomocy  w  jawnych  przypadkach  naruszenia
porządku publicznego.
9.  Odpowiedzialni  za  kulturę  na  boisku,  porządek  w  szatni  oraz  wypełnienie  protokołu
meczowego są kapitanowie zespołów.
11. Zawodnicy zobowiązani są do respektowania wszystkich decyzji sędziego.

VII. Przekładanie meczów
1. Zespół ma prawo do przełożenia spotkań z zastrzeżeniem, że drużyna przeciwna wyrazi na
to zgodę
2. Mecze rozgrywane awansem (przy obopólnej zgodzie zespołów) nie są zaliczane jako
przełożone.
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3. Przełożenie meczu odbywa się przy spełnieniu następujących warunków:
c) Koszty przełożonego meczu (wynajem sali, sędzia) ponosi zespół wnioskujący
przełożenie.
d) wybór sali należy do zespołu, który wyraził zgodę na przełożenie
e) obowiązkiem zespołu przekładającego jest zapewnienie sędziego
f) Zespół przekładający powiadamia niezwłocznie organizatora o wyniku spotkania.
g)  Zespół  wnioskujący  musi  bezwzględnie  powiadomić  o  zamiarze  przełożenia  meczu
Organizatora i zespół przeciwny najpóźniej tydzień przed planowanym meczem. W przypadku
braku takiej informacji termin meczu zostaje zachowany zgodnie z kalendarzem rozgrywek. 
h) Przełożone spotkania danej rundy muszą zostać rozegrane przed ostatnią kolejką tej rundy.
i)  Nie wolno przekładać ostatniego meczu danej  rundy – mecze te mogą zostać rozegrane
wyłącznie awansem.
j) Jeśli przełożony mecz nie odbędzie się w wyznaczonym terminie zostaje on sklasyfikowany
jako  jednostronny  lub  obustronny  walkower.  (Ostateczną  decyzję  podejmuje  organizator  po
konsultacji z przedstawicielami obu zespołów.)

VIII. Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
1.  Dane  osobowe  uczestników  Amatorskiej  Ligi  Siatkówki  będą  przetwarzane  w  celach
organizacji i przeprowadzenia w/w zawodów.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w
Mysłowicach 41-400 przy ul. Ks. N. Bończyka 32z,
3.  Dane  osobowe  uczestników  takie  jak:  imię  i  nazwisko,  pesel,  numer  telefonu  będą
przetwarzane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  w  szczególności  z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
4.  Uczestnikowi  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  danych  osobowych,  prawo  ich
poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia
danych.  Uczestnik  ma  również  prawo  do  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych.  Wycofanie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  nie  ma  wpływu  na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Dane, o których mowa w pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
6.  Osoby,  których  dane  dotyczą,  mogą  kontaktować się  z  inspektorem ochrony  danych za
pośrednictwem  poczty  elektronicznej,  pod  adresem  s.kotowicz@mosir.myslowice.pl  we
wszystkich  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  ich  danych  osobowych  oraz
wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Dane udostępnione przez uczestników rozgrywek  będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim w zakresie niezbędnym w celu właściwej  organizacji  i  zapewnienia bezpieczeństwa
uczestnikom imprezy, w tym w szczególności: firmie ubezpieczeniowej, firmie administrującej
stronę internetową ligi amatorskiej.
8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale
niezbędne do udziału w zawodach.
10.  Uczestnicy  Amatorskiej  Ligi  Siatkówki  wyrażają  zgodę  na  bezterminowe  wykorzystanie
wizerunku, przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 41-400 Mysłowice, ul. Ks. N. Bończyka
32z oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek
uczestników  na  stronach  internetowych  MOSiR  (www.mosir.myslowice.pl)  i  Ligspace
(http://www.futsalmyslowice.ligspace.pl)  oraz na profilach zarządzanych przez MOSiR takich
jak Facebook  (www.facebook.com/mosir.lubie.to) oraz YouTube w celu informacji i promocji.



Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U z 2016 r., poz. 666, z póź. zm).

IX. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.
2. Wpisowe do rozgrywek nie podlega zwrotowi.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu rozgrywania spotkań z przyczyn
od niego niezależnych.
4. Zapisując się do udziału w rozgrywkach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione.
6. W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje Organizator wraz z sędziami.
7.  Zgłoszone zespoły są zobowiązane do monitorowania aktualności dot. ALS w sezonie
2018/2019 oraz zapoznawania się na bieżąco z terminarzem rozgrywek podanym na stronie
internetowej http://www.amatorskamyslowice.ligspace.pl . Kontakt organizatorów z uczestnikami
odbywać  się  będzie  za  pomocą  poczty  elektronicznej,  w szczególnych  przypadkach
telefonicznie.

SYSTEM ROZGRYWEK w załączeniu – po zakończeniu rekrutacji
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