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Orlikowa Liga Mistrzów Województwa Łódzkiego 
w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców 

REGULAMIN 
 
ORGANIZATOR 

1. Organizatorem turnieju „Orlikowa Liga Mistrzów Województwa Łódzkiego w piłce siatkowej 
dziewcząt i chłopców” (zwanym dalej Turniejem) jest Województwo Łódzkie, a na jego zlecenie 
organizatorem bezpośrednim w dyscyplinie siatkówka jest Energetyczny Klub Sportowy Skra 
Bełchatów (zwany dalej Organizatorem). 

2. Nadzór nad Turniejem prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. 
3. Patronat honorowy nad Turniejem objął Marszałek Województwa Łódzkiego.  

 
CEL TURNIEJU 

1. Celem turnieju jest: 
a) aktywizacja dzieci i młodzieży do prowadzenia aktywnego, sportowego trybu życia, 
b) promowanie piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży, zasad fair play, wychowania poprzez 
sport,  
c) aktywizacja lokalnych środowisk sportowych, 
d) dążenie do jak najlepszych wyników sportowych w obrębie województwa i na arenie 
krajowej, 
e) wyłonienie najzdolniejszych siatkarek i siatkarzy Orlikowej Ligi Mistrzów,  
f) wyłonienie najlepszych drużyn Orlikowej Ligi Mistrzów, 
g) promocja województwa łódzkiego, powiatów oraz gmin regionu łódzkiego. 

 
FORMUŁA TURNIEJU 

1. Turniej będzie się odbywał na boiskach wielofunkcyjnych typu „Orlik”. 
2. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej 

FIVB wraz z uwzględnieniem zmian podanych przez Organizatora. 
3. Udział w Turnieju jest bezpłatny. 
4. W Turnieju mogą wziąć udział drużyny składające się z uczniów szkół gimnazjalnych z terenu 

województwa łódzkiego. 
5. Turniej rozgrywany będzie według poniższego schematu: 

a) etap gminny (wyłonienie Mistrza Gminy), 
b) etap powiatowy (wyłonienie Mistrza Powiatu), 
c) etap międzypowiatowy, 
d) etap wojewódzki. 

6. Rozgrywki na etapie gminnym i powiatowym organizują i przeprowadzają samorządy lokalne 
(Partnerzy) przy współpracy z Organizatorem. 

7. Jednostka samorządu lokalnego podejmująca się organizacji etapu gminnego lub 
powiatowego, zgłasza się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (Załącznik Nr 3). 

8. Organizacja i przeprowadzenie etapów międzypowiatowych i etapu wojewódzkiego leży po 
stronie Organizatora. 

9. Przedstawicielem Organizatora w każdej z gmin przeprowadzających etap gminny lub 
powiatowy, będzie wyznaczony z ramienia Partnera Koordynator zawodów, odpowiedzialny 
za przeprowadzenie rozgrywek zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

10. Koordynatorzy zawodów rekrutowani będą z nauczycieli szkół biorących udział w Turnieju. 
 
WYMOGI TURNIEJU 

1. W Turnieju mogą uczestniczyć drużyny reprezentujące szkoły gimnazjalne z terenu 
województwa łódzkiego (klasy I-III gimnazjum). 
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2. Organizator przewiduje udział następujących drużyn: 
a) drużyna składająca się z dziewcząt, 
b) drużyna składająca się z chłopców,  
c) drużyna mieszana, składająca się z dziewcząt i chłopców (przy czym drużyny mieszane 
swoje mecze rozgrywać będą w kategorii chłopców; a w czasie meczu na boisku powinna 
przebywać minimum dwójka dziewcząt). 

3. Każda drużyna musi mieć jednego Opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas całego 
Turnieju. 

4. Zawodnicy przystępują do rozgrywek po uprzednim dostarczeniu Opiekunowi Oświadczenia 
(Załącznik nr 2) podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

5. Warunkiem udziału drużyny w rozgrywkach jest posiadanie i dostarczenie Organizatorowi listy 
zawodników potwierdzonej przez Dyrektora Szkoły i Opiekuna drużyny (Załącznik Nr 1). 

6. W przypadku, gdy Opiekun drużyny nie dostarczy wymaganych dokumentów, drużyna nie 
może wziąć udziału w rozgrywkach i zostaje zdyskwalifikowana. 

7. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do meczu jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej ze 
zdjęciem. 

8. Zawodnik zgłoszony do udziału w Turnieju, może reprezentować barwy tylko jednej drużyny 
na każdym etapie rozgrywek. 

9. Drużyny i zawodnicy zgłoszeni do udziału w Turnieju mogą wziąć udział w rozgrywkach tylko 
na jednym „Orliku” tj. w jednym turnieju eliminacyjnym. 

10. W skład drużyny może wchodzić minimum 6, a maksymalnie 10 zawodników (na boisku musi 
znajdować się 6 zawodników, pozostali zawodnicy są rezerwowymi). 

11. Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązują się do występowania w jednakowych 
strojach z rożnymi numerami na plecach i w obuwiu sportowym. Czytelne numery na 
koszulkach są obowiązkowe. Sędzia prowadzący zawody ma prawo nie dopuścić do gry 
zawodników, którzy nie spełniają w/w wymogów. 

12. Drużyna na rozgrzewkę przywozi własne piłki – Organizator zapewnia piłki do gry. 

13. Koordynatorzy zawodów poszczególnych etapów Turnieju (gminny, powiatowy) zobowiązani 
są przesłać drogą mailową do Organizatora wyniki końcowe wraz pełną dokumentacją 
najpóźniej na drugi dzień od zakończenia zawodów. 

14. Koordynatorzy zawodów zobowiązani są do przechowywania protokołów z Turnieju do 30 
listopada 2016 roku. 
 

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY 
1. Zgłoszenie drużyny do udziału w Turnieju następuje poprzez złożenie: 

a) formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez podmiot zgłaszający 
drużynę; wzór formularza zgłoszeniowego w Załączniku nr 1 oraz na stronie internetowej 
www.eks.skra.pl/orlikowa; 
b) oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego wszystkich członków drużyny; wzór 
oświadczenia w Załączniku nr 2 oraz na stronie internetowej www.eks.skra.pl/orlikowa. 

2. Zgłoszenie należy wysłać: 
a) pocztą tradycyjną na adres: EKS Skra Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11, 97-400 Bełchatów 
(z dopiskiem Orlikowa Liga Mistrzów), 
b) lub pocztą elektroniczną na adres: orlikowa@skra.pl (w tytule wiadomości: Orlikowa Liga 
Mistrzów – zgłoszenie) 
do dnia 30 kwietnia 2016. 

3. Brak złożenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie powoduje niedopuszczenie 
drużyny do rozgrywek.  

4. Drużyny z miejscowości, w których nie ma kompleksu typu „Orlik” mogą zgłosić swój udział 
w Turnieju najbliższym im terytorialnie. Organizator rozgrywek nie może odmówić udziału 
drużynie z gminy sąsiedniej, jeżeli ta nie posiada boiska typu „Orlik”. 

http://www.eks.skra.pl/orlikowa
http://www.eks.skra.pl/orlikowa
mailto:orlikowa@skra.pl
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5. Zwycięzcy finałów powiatowych i międzypowiatowych zobowiązani są do potwierdzenia 
udziału drużyny w kolejnym etapie rozgrywek, kolejno do 23 maja 2016 roku i 27 czerwca 2016 
roku. 

6. W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w kolejnym etapie rozgrywek prawo do gry uzyskuje 
drużyna, która zajęła kolejne miejsce w danym regionie.  

7. Zwycięzca finału międzypowiatowego oraz zdobywca drugiego miejsca jest automatycznie 
uczestnikiem finału wojewódzkiego.  

8. Skład drużyny biorącej udział w Turnieju na każdym etapie rozgrywek to minimum 6, 
a maksymalnie 10 zawodników. 

9. Skład drużyny przez wszystkie etapy trwania Turnieju – od rozgrywek gminnych do finału 
wojewódzkiego – powinien być niezmienny. 

 
HARMONOGRAM TURNIEJU 

1. Informacje o Turnieju i zaproszenia do współorganizacji rozgrywek zostaną wysłane do 
wszystkich samorządów lokalnych z województwa łódzkiego w terminie od 15 marca 2016 
roku do 15 kwietnia 2016 roku. 

2. Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane będą od 15 kwietnia 2016 roku do 30 kwietnia 2016 roku. 
3. Rozgrywki na poziomie gminnym odbędą się w dniach od 1 maja 2016 roku do 11 maja 2016 

roku, podczas których powinien zostać wyłoniony Mistrz Gminy. 
4. Rozgrywki na poziomie powiatowym odbędą się od 12 maja 2016 roku do 20 maja 2016 roku, 

podczas których powinien zostać wyłoniony Mistrz Powiatu. Miejsca i dokładne terminy 
rozgrywania finałów powiatowych podane zostaną na stronie internetowej 
www.eks.skra.pl/orlikowa do 11 maja 2016 roku. 

5. Rozgrywki na poziomie międzypowiatowym odbędą się od 1 czerwca 2016 roku do 20 czerwca 
2016 roku. Miejsca i dokładne terminy rozgrywania finałów międzypowiatowych podane 
zostaną na stronie internetowej www.eks.skra.pl/orlikowa do 29 maja 2016 roku. 

6. Finał wojewódzki odbędzie się w okresie 1 września – 30 września 2016 r. Miejsce rozegrania 
finału wojewódzkiego podane zostanie do 30 sierpnia 2016 roku na stronie internetowej 
Turnieju www.eks.skra.pl/orlikowa. 

 
PRZEPISY GRY 

1. Wszystkie etapy Turnieju będą odbywały się na sportowych kompleksach wielofunkcyjnych 
typu „Orlik”. Organizator przewiduje przeniesienie zawodów do hali z powodu 
niesprzyjających warunków atmosferycznych. 

2. Gra toczy się do dwóch wygranych setów. Koniec seta następuje, gdy dany zespół zdobędzie 
25 punktów z zachowaniem 2 punktowej przewagi. Rozstrzygający set grany jest do 15 
punktów z zachowaniem 2 punktowej przewagi 

3. W każdym secie trener może dokonywać zmian zawodników rezerwowych. Maksymalna ilość 
zmian w jednym secie to 6. Zmiana i powrót zawodnika na boisko liczy się jako dwie zmiany. 

4. Drużyna liczy minimum 6 zawodników na boisku w grze, pozostali zawodnicy zgłoszeni do 
rozgrywek są zawodnikami rezerwowymi. W przypadku drużyn mieszanych, w grze na boisku 
musi przebywać minimum 2 dziewcząt. 

5. Boisko o wymiarach 18x9 długość/szerokość w metrach.  Wysokość siatki dla dziewcząt - 
215 cm, dla chłopców - 235 cm. 

6. Mecze sędziować będzie jeden sędzia główny wraz z osobą do protokołowania meczu na 
uproszczonym protokole (Załącznik Nr 5). 

7. Na etapach gminnym i powiatowym obsadę sędziowską i opiekę medyczną zapewniają 
Partnerzy. 

8. Obsadę sędziowską i opiekę medyczną na etapach międzypowiatowych i wojewódzkim 
zapewnia Organizator. 

http://www.eks.skra.pl/orlikowa
http://www.eks.skra.pl/orlikowa
http://www.eks.skra.pl/orlikowa
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9. Wszelkie kwestie sporne należy zgłaszać Organizatorowi zawodów zaraz po zakończeniu 
meczu. Protesty oraz wszelkie kwestie sporne zgłoszone po tym czasie nie będą rozpatrywane. 

10. Pozostałe przepisy określa regulamin Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB. 
 

PUNKTACJA 
1. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 2 pkt., w przypadku porażki 1 pkt., za mecz przegrany 

walkowerem 0 pkt. Mecz zostanie zweryfikowany za walkower, gdy drużyna z własnej winy nie 
stawiła się na spotkanie, lub spóźni się więcej niż 15 minut. 

2. O kolejności miejsc w grupie decyduje większa liczba zdobytych punktów. 
3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny decyduje wynik 

bezpośredniego spotkania. 
4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwie drużyny przeprowadza 

się dodatkową punktację pomocniczą uwzględniając wyłącznie spotkania między 
zainteresowanymi drużynami (tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno: 
a) wynik bezpośredniego spotkania, 
b) stosunek setów, 
c) stosunek małych punktów. 

 
DYSKWALIFIKACJA Z TURNIEJU 
Drużyna nieprzestrzegająca postanowień niniejszego Regulaminu zostanie wykluczona z rozgrywek na 
podstawie decyzji Organizatora. W takim przypadku spotkania rozegrane przez wykluczoną drużynę 
zostaną automatycznie zweryfikowane stosunkiem setów 2:0 na korzyść drużyny przeciwnej. 
Powodem dyskwalifikacji drużyny może być również rażąco niesportowe zachowanie zawodnika lub 
niewychowawcze zachowanie trenera lub innej osoby związanej z daną drużyną. 
 
PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Organizator zobowiązuje się do: 
a) przygotowania regulaminu, listy zgłoszeniowej, oświadczeń, harmonogramu turnieju, 
b) promocji turnieju, 
c) zapewnienia nagród, medali i pucharów dla najlepszych drużyn i zawodników. 

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje na czas trwania rozgrywek wszystkich etapów Turnieju. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 
4. O wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek w Turnieju, a nieobjętych przepisami 

niniejszego Regulaminu, decyzje podejmuje Organizator. 
5. Wszelkie niezbędne informacje umieszczane będą niezwłocznie na stronie: 

www.eks.skra.pl/orlikowa. 
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2016 roku i obowiązuje do 30 listopada 

2016 roku. 

http://www.eks.skra.pl/orlikowa

