REGULAMIN
MISTRZOSTWA MIASTA AMATORÓW W PIŁCE SIATKOWEJ MĘŻCZYZN
POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
SEZON 2022/2023

I. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu.
II. CEL ZAWODÓW:
1. Propagowanie aktywnego wypoczynku.
2. Sportowo–rekreacyjne współzawodnictwo.
3. Promocja obiektów MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu.
4. Forma aktywizacji i integracji wszystkich lokalnych środowisk.
5. Wyłonienie Mistrza Miasta Amatorów w siatkówce mężczyzn w sezonie 2022/2023.
III. TERMIN I MIEJSCE:
Od października 2022 r. do maja 2023 r.
Miejsce: Hala sportowa „Śródmieście”, al. Jana Pawła II 29 oraz Hala Widowiskowo-Sportowa
Azoty, ul. Mostowa 1A, Kędzierzyn-Koźle
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Niepełnoletni biorący udział w zawodach mają obowiązek posiadania podpisanego przez
opiekuna prawnego oświadczenia Organizatora (zał. nr 1 - do pobrania na stronie
www.mosirkk.pl), wszyscy pełnoletni Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną
odpowiedzialność, co deklarują podpisanym oświadczeniem przygotowanym przez Organizatora
(zał. nr 2 - do pobrania na stronie www.mosirkk.pl).
2. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu zawodów.
3. Zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom Sędziów
i Organizatora zawodów.
4. Rozgrywki odbędą się, jeżeli w terminie zgłoszone zostaną do niego min. 4 drużyny, Zawodnik
w trakcie sezonu może reprezentować barwy tylko jednego zespołu.
5. Kapitan drużyny zobowiązany jest do przekazywania informacji dotyczących rozgrywek swoim
Zawodnikom. Informacje takie będą na bieżąco przesyłane na adres e-mail oraz umieszczane na
Facebooku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu i stronie internetowej
www.mosirkk.pl.
6. W Mistrzostwach nie mogą startować Zawodnicy zgłoszeni w sezonie 2022/2023 do rozgrywek
PZPS i WZPS za wyjątkiem młodzieżowców (rocznik 2004 i młodsi). Po stwierdzeniu, że
w rozgrywkach wystąpił Zawodnik posiadający aktualną licencję klubową drużyna zostaje
wykluczona z rozgrywek, a zdobyte przez nią punkty będą anulowane.
7. Drugi walkower skutkuje skreśleniem drużyny z listy Mistrzostw.
V. SYSTEM ROZGRYWEK:
1. System rozgrywek zostanie ustalony po zakończeniu zgłoszeń.
2. W Mistrzostwach mogą wziąć udział drużyny składające się min. z 8, max. z 14 Zawodników,
(zgłaszanie Zawodników możliwe wyłącznie poprzez wypełniony zał. nr 3 do pobrania na stronie
www.mosirkk.pl do 31.12.2022 r., później nie ma możliwości zmiany składów). Nie ma
możliwości skreślania Zawodnika z listy.
3. Rozgrywki zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZPS.
4. Nie wystawienie drużyny (min. 5 zawodników) o wyznaczonej godzinie meczu skutkuje
przyznaniem walkowera dla drużyny przeciwnej.
5. Zawodnicy występujący w Mistrzostwach zobowiązani są do gry w jednakowych koszulkach
z numerami. Strój LIBERO musi zdecydowanie odróżniać się od pozostałych Zawodników.

6. W przypadku wycofania się drużyny z Mistrzostw przed zakończeniem rozgrywek – wszystkie
wyniki meczów z jej udziałem zostają anulowane.
7. Zawodnicy występujący w Mistrzostwach mają obowiązek posiadania dowodów tożsamości
podczas meczów. Weryfikacja Zawodnika będzie dokonana w obecności Organizatora przez
Sędziego rozgrywek.
8. W przypadku systemu „każdy z każdym” po rundzie zasadniczej zostanie utworzona tabela
końcowa. 8 zespołów rozegra tzw. rundę play-off (1-8, 2-7, 3-6, 4-5) 4 zwycięskie drużyny
awansują do turnieju finałowego. Finał rozegrany zostanie z udziałem 4 najlepszych zespołów,
które rozegrają półfinały (zwycięzca z pary 1-8 przeciwko zwycięzca z pary 4-5, zwycięzca z pary
2-7 przeciwko zwycięzca z pary 3-6). Zwycięskie drużyny półfinałów rozegrają mecz o I miejsce,
pokonane o III lokatę.
9. Podczas rozgrywek prowadzona będzie klasyfikacja MVP. Kapitan wskazuje najbardziej
wartościowego Zawodnika meczu drużyny przeciwnej. Nagrodę otrzymuje osoba, która zdobyła
najwięcej wyróżnień w trakcie sezonu.
10.Punktacja:
 3 pkt. za zwycięstwo: 3-0 lub 3-1
 2 pkt. za zwycięstwo: 3-2
 1 pkt. za porażkę: 2-3
 0 pkt. za porażkę: 0-3 lub 1-3
O kolejności w tabeli decyduje liczba punktów i stosunek setów, a w przypadku identycznej liczby
punktów i stosunku setów, decyduje wynik bezpośredniego spotkania między drużynami
zainteresowanymi.
VI. KLASYFIKACJA:
Rozgrywki prowadzone są w kategorii OPEN, bez limitu wiekowego.
VII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 9.10.2022 r. na adres e-mail: sport@mosirkk.pl.
VIII. NAGRODY:
Zawodnicy za zajęcie I, II, III miejsca otrzymują medale oraz wyróżnienie dla MVP Mistrzostw.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu.
2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników zawodów.
3. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,
OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić
w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu
odpowiedzialności.
4. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach, powstałych w czasie gry
(opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran - plaster, bandaż).
5. Każdy Zawodnik startując w rozgrywkach w pełni akceptuje Regulamin zawodów i startuje na
własną odpowiedzialność.
6. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu oraz PZPS, każdy
Uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas obecności na
boisku i kierowanie się zasadą fair play w trakcie zawodów.
7. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez MOSiR
wizerunku mojego utrwalonego w postaci zdjęć i/lub filmów z „Mistrzostw Miasta Amatorów
w siatkówce mężczyzn pod patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle” w sezonie
2022/2023 zorganizowanych na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie,
obejmuje wszelkie formy publikacji za pośrednictwem dowolnego medium w związku
z popularyzacją sportu oraz organizacją i promocją zawodów.
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kędzierzynie-Koźlu

