
REGULAMIN PUCHARU LIGI 

AKCEPTUJE PODSTAWOWE PUNKTY REGULAMINU MLSA  

POZA NASTĘPUJĄCYMI ZMIANAMI: 

 

1. Zgłoszenia do rozgrywek przyjmuje ORGANIZATOR – Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju w nieprzekraczalnym terminie do godz. 12:00 

dnia 17 maja 2021 r. E-mail: organizacja@mosir.jastrzebie.pl 

2. Drużyna zostaje dopuszczona do rozgrywek po spełnieniu następujących 

wymogów: 

a) wypełnienie formularza zgłoszenia (do pobrania) i dostarczeniu go do 

ORGANIZATORA, 

b) wpłacenie wpisowego w wysokości 100 zł 

Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój – 08847000012001001371130002 – 

tytułem: wpisowe do Pucharu Ligi, 

c) do udziału w Pucharze Ligi można zgłosić 10 zawodników,  którzy ukończyli 

16 lat do dnia 29.05.2021 r., osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemne 

zgody rodziców/opiekunów (do pobrania), 

d) w Pucharze Ligi 2021 może wystartować każda drużyna, która spełnia wymogi 

punktu 3 w podpunktach a,b,c. 

3. System i czas rozgrywek zostanie ostatecznie ustalony po otrzymaniu wszystkich 

zgłoszeń. 

a) proponowany termin rozgrywek: 29-30.05.2021 r. W zależności od ilości 

zgłoszeń turniej może być rozegrany w ciągu 1 lub 2 dni, 

b) miejsce rozgrywek: Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Al. Jana Pawła II 6. 

4. Nagrody: 

I miejsce – puchar/medale/nagrody   

II miejsce – puchar/medale/nagrody 

III miejsce – puchar/medale/nagrody  

IV miejsce – puchar  

5. Przepisy: 

a) Gramy do dwóch wygranych setów do 25 punktów (przy remisie - 3 set do 15 

punktów). Obowiązują 2 punkty przewagi w każdym secie do wygrania seta. 

Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia bądź skrócenia setów  

w zależności od przebiegu czasowego turnieju oraz strony drabinki turniejowej. 

b) obowiązują przepisy gry PZPS 

6. Zawodnicy biorą udział w Pucharze Ligi na własną odpowiedzialność. 

7. Obowiązują wszystkie przepisy Regulaminu Miejskiej Ligi Siatkówki 

Amatorów, a zwłaszcza: 

a) o układzie miejsc w tabeli decydują: punkty, stosunek setów, stosunek małych 

pkt., bezpośredni mecz, 

b) zawodnik podczas Pucharu Ligi może reprezentować tylko jedną drużynę. 

8. Kapitan zgłaszając drużynę i wpłacając wpisowe akceptuje swoim podpisem treść 

REGULAMINU. 

9. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy. 

Podczas zawodów wszystkich uczestników obowiązuje ścisłe przestrzeganie 

bieżących przepisów dotyczących zaleceń zdrowotnych i sanitarnych wydanych przez 

Radę Ministrów. 


