
REGULAMIN

Gołdapskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 2019/2020

I. Organizator:  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi.

Uczniowski Klub Sportowy Jantar Gołdap 

II. Cel zawodów:  

Popularyzacja siatkówki wśród społeczeństwa; wyłonienie najlepszej drużyny GALPS; promowanie zdrowego 
trybu życia.  

III. Terminy i miejsce

GALPS  rozegrana zostanie systemem „ każdy z każdym „  w Hali OSiR w Gołdapi  przy        ul. Partyzantów 
31 A  w następujących terminach: 

1) 22.12.2019 r.   

Mecz 1 . godz. 16.00  Skansen – Skład 4808

Mecz 2. Godz. 18.00 Olecko Team – Nadleśnictwo Gołdap

2) 12.01.2020 r.

Mecz 1. Godz. 16.00 Nadleśnictwo Gołdap – Skład 4808

Mecz 2. Godz. 18.00 UKS Jantar Gołdap – Olecko Team

3) 16.02.2020 r.

Mecz 1. Godz. 16.00 Skład 4808 – UKS Jantar Gołdap

        Mecz 2. Godz. 18.00 Skansen – Nadleśnictwo Gołdap 



4) 23.02.2020 r.

Mecz 1. Godz. 16.00  UKS Jantar Gołdap - Skansen

        Mecz 2. Godz. 18.00 Olecko Team – Skład 4808

5) 08.03.2020 r.   Zakończenie Ligi. Wręczenie nagród.

Mecz 1. Godz. 16.00  Skansen – Olecko Team

        Mecz 2. Godz. 18.00 Nadleśnictwo Gołdap – UKS Jantar Gołdap

6) 22.03.2020 r.  Termin rezerwowy ( w przypadku konieczności przełożenia któregoś z terminów).

 

IV. Uczestnictwo  

1. W turnieju biorą udział  zespoły, które do dnia 14 grudnia 2019 r. zgłosiły swój udział.  

2. Pierwszeństwo udziału mają zespoły z Gminy Węgorzewo, w przypadku pozostałych drużyn liczy się termin 
zgłoszenia i opłaty wpisowego. 

3. Każdy z zespołów może zgłosić max. 12 zawodników. 

4. W zawodach biorą udział zespoły 6 osobowe + zawodnicy rezerwowi. 

10. Na boisku w meczu musi wystąpić nie mniej niż 5 zawodników w drużynie W drużynie może występować 
jedna zawodniczka i  jeden zawodnik/jedna zawodniczka z licencją.

11. Kapitanowie, bądź kierownicy drużyn, przed rozpoczęciem gry w lidze muszą dostarczyć organizatorom 
listy zawodników na drukach organizatora, uwzględniające: nazwisko i imię,  nr koszulki i wiek zawodnika. 
Listy zawodników powinny być wypełnione drukowanymi literami i podpisane czytelnie przez kapitanów 
drużyn. 

12. Każdy z zawodników zobowiązany jest przed rozpoczęciem turnieju do podpisania na drukach organizatora 
oświadczenia o uczestnictwie w turnieju na własne ryzyko oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby imprezy. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców oraz 
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju. 

 

V. Zasady gry i puktacja : 

1.Mecze rozgrywane będą zgodnie z Przepisami Polskiej Ligi Siatkówki ( ze zmianami dla GALPS ). 

2. Mecze rozgrywane są do 3 wygranych setów ( set do 25 pkt. tie-break do 15 pkt. ). 

3. Każda drużyna ma prawo do dwóch 30-sekundowych przerw w czasie trwania partii.  

4. Zespół wygrywający spotkanie otrzymuje za zwycięstwo:

- 3 punkty meczowe ( duże punkty ) w przypadku wygranej 3:0 lub 3:1

- 2 punkty meczowe ( duże punkty )w przypadku wygranej 3:2

5. Zespół przegrywający spotkanie otrzymuję za przegraną:



- 1 punkt meczowy ( duży punkt ) w przypadku przegranej 2:3

- 0 punktów meczowych w przypadku przegranej 0:3 i 1:3

6. Kolejność zespołów po każdej kolejce rozgrywek i na zakończenie ligi ustalana jest według zdobytych 
punktów meczowych.

7. W przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje:

a. Większa  liczba zwycięstw; 

b. Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych.  

c. Lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych.  

e. Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych w ust.  a, b, i c nadal nie można ustalić kolejności, o wyższej 
pozycji w tabeli decydują mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 

8. W czasie trwania zawodów prawo zwracania się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny.  

7. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPS.  

 

VI. Nagrody 

Wszystkie zespoły uczestniczące w lidze otrzymają pamiątkowe puchary. Wyróżnienia indywidualne – zostaną 
przyznane dla najlepszych zawodników. Wręczenie pucharów i wyróżnień odbędzie się po rozegraniu ostatnich 
meczów GALPS.. 

 

VII. Bezpieczeństwo uczestników  

1. Uczestnicy GALPS zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na wszystkich rozgrywkach 
organizatora. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie następstw nieszczęśliwych wypadków. 

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną 
odpowiedzialność. 

4. Podczas GALPS  organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników. 

5. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny. 

 VIII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w organizacji i regulaminie rozgrywek. 

2. Sprawy sporne rozstrzyga organizator. 

3. Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie Organizator.

 4. W kwestiach interpretacji regulaminu oraz sprawach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje
Organizator. 



5. Regulamin jest wyłączną własnością Organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie go bez zgody właściciela 
jest zabronione. 

 

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych 
przez Administratora - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji imprez. 

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego    

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 
uczestnictwa w imprezie 

 

 

 

OSiR Gołdap

UKS Jantar Gołdap


