
REGULAMIN 
JAROCIŃSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI 

sezon 2011/2012 
 
 
1. Organizatorem Jarocińskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki (JALS) jest TKS „SIATKARZ” 

JAROCIN. 
 
2. Celem rozgrywek ligowych jest popularyzacja sportu i rekreacji w piłce siatkowej wśród 

młodzieży i dorosłych. 
 
3. Uczestnicy: 

W JALS uczestniczyć mogą zawodnicy - AMATORZY, którzy NIE UCZESTNICZĄ 
W OFICJALNYCH ROZGRYWKACH LIGOWYCH WZPS. 

 
Wprowadza się następujące zasady: 
I W każdej drużynie podczas meczu na boisku musi grać minimum dwóch zawodni-

ków w wieku powyżej 35 lat lub dwie zawodniczki, bez względu na wiek. 
II Każdy zespół liczy minimum pięciu zawodników (w tym minimum dwóch zawodni-

ków powyżej 35 lat lub dwie zawodniczki, bez względu na wiek). 
Jeśli przed meczem lub w czasie meczu okaże się, że drużyna (np. w skutek kontu-
zji) nie spełnia tego wymagania – to wówczas: 
- jeśli drużyna przeciwna zgadza się na dalszą grę - mecz jest kontynuowany, 
- jeśli drużyna przeciwna nie zgadza się na dalszą grę - mecz jest przerywany i je-

go wynik anulowany. 
Wyznaczony zostaje zastępczy termin tego meczu (na następnym cyklu spotkań). 
Jeśli w wyznaczonym dodatkowym terminie w przypadku tej samej drużyny sytua-
cja się powtórzy, wówczas drużynie przeciwnej (jeśli nie wyrazi zgody na kontynu-
ację meczu) przyznaje się wygraną walkowerem 3:0 (25:0, 25:0). Powyższe stosuje 
się, gdy taka sytuacja wystąpi podczas rozgrywania ostatniego turnieju. 

III Jeden zespół może zgłosić maksymalnie 12 zawodników. 
IV Wiek zawodników: rocznik 1996 i starsi. 

 
4. System rozgrywek: 

Liga rozgrywana jest systemem turniejowym. Ponieważ zgłoszonych zostało 6 zespo-
łów, do rozegrania w systemie „każdy z każdym” jest 30 meczów (15 w rundzie zasa-
dniczej i 15 w rundzie rewanżowej). 
Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów, sety do 25 punktów, tiebreak do 15 
punktów. Za wygrany mecz przyznaje się 2 punkty, a za przegrany 1 punkt. 
O kolejności w rozgrywkach decydują: liczba punktów, różnica setów, liczba wygranych 
setów, różnica małych punktów, liczba wygranych małych punktów, wynik bezpośre-
dniego pojedynku. 
Obowiązują przepisy PZPS. 
W sprawach spornych decyzję podejmuje Zarząd TKS SIATKARZ. 

 



5. Miejsce i termin rozgrywek: 
Wszystkie mecze odbywać się będą na sali sportowej JAROCIN-SPORT w Jarocinie, 
ul.Sportowa 6. 
Odbędą się cztery turnieje w następujących terminach: 
- 11 grudnia 2011 r. 
- 8 stycznia 2012 r. 
- 4 marca 2012 r. 
- 25 marca 2012 r. 
Po zakończeniu fazy zasadniczej przewiduje się rozegranie Turnieju Finałowego, wzo-
rem sezonu 2010/2011. 
Finał A rozegrają zespoły z miejsc 1-3, natomiast finał B zagrają drużyny z miejsc 4-6. 
Turniej Finałowy zostanie rozegrany w niedzielę, 15 kwietnia 2012 r. 

 
6. Sędziowie 

Obsługę sędziowską zapewnia TKS „SIATKARZ”. 
 
7. Nagrody: 

Wszystkie zespoły otrzymają puchary i dyplomy ufundowane przez sponsorów oraz 
TKS SIATKARZ Jarocin. 


