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Piłka Siatkowa 
 

REGULAMIN TECHNICZNY 
 

I. System rozgrywek 
 

1) Rozgrywki przeprowadzone będą w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.  
2) Akademickie Mistrzostwa Śląska w Piłce Siatkowej są jednocześnie eliminacjami do 

rozgrywek półfinałowych Akademickich Mistrzostw Polski.  
 

II. Zgłoszenia 
 

1) Zgłoszenie drużyny do rozgrywek następuje poprzez wypełnienie zgłoszenia wstępnego do 
gier zespołowych Akademickich Mistrzostw Śląska w terminie wskazanym przez AZS 
Katowice. 

2) Zgłoszenie ostateczne drużyny (wg obowiązującego druku) musi zostać przedstawione 
najpóźniej na pierwszym turnieju rozgrywek. Jeżeli w kolejnych turniejach skład drużyny 
zostaje uzupełniony, należy przedstawić kolejne zgłoszenie ostateczne (z nowymi 
zawodnikami). 

3) Do rozgrywek można zgłosić zespół składający się maksymalnie z 18 zawodników. W 
poszczególnych turniejach może uczestniczyć maksymalnie 14 zawodników spośród 
zgłoszonych. 

 
III. Rozgrywki kobiet 

 
1) Rozgrywki przeprowadzone będą w dwóch ligach. 
2) I liga – 6 drużyn najwyżej sklasyfikowanych w poprzednim sezonie. 
3) Rozgrywki w rundzie zasadniczej toczone będą systemem turniejowym – każdy z każdym 

(mecz i rewanż), zgodnie z terminarzem turniejowym. 
4) Mistrzem zostaje ta drużyna, która podczas całego sezonu zdobędzie największą liczbę 

punktów. 
 

IV. Rozgrywki mężczyzn 
 

1) Rozgrywki przeprowadzone będą w dwóch ligach. 
2) I liga – 7 drużyn podzielonych na dwie grupy wg miejsc zajętych w poprzednim sezonie. 
3) Rozgrywki w grupach toczone będą systemem turniejowym – każdy z każdym (mecz i 

rewanż), zgodnie z terminarzem turniejowym. 
4) Zespoły, które zajmą dwa pierwsze miejsce w swoich grupach uzyskują awans do turnieju 

finałowego, gdzie grają mecze systemem na krzyż (1A-2B i 2A-1B). 
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Zwycięzcy meczów półfinałowych zagrają w meczu finałowym, zaś przegrani w meczu o III 
miejsce. 

5) Zespoły, które zajmą ostatnie miejsca w swoich grupach grają ze sobą baraż o utrzymanie w 
I lidze (mecz i rewanż do 3 wygranych setów, decyduje bilans dwumeczu). Przegrany zespół 
spada do II ligi, wygrany gra mecz barażowy z drugim zespołem II ligi.  

5) II liga – rozgrywki toczone będą w ramach jednej grupy systemem turniejowym. 
6) Mistrz II ligi uzyskuje bezpośredni awans do I ligi. Drużyna z drugiego miejsca uzyskuje 

możliwość gry w meczu barażowym z przedostatnią drużyną I ligi. 
 

V. Sposób przeprowadzenia zawodów 
 

1) Podczas rozgrywanych meczów obowiązują przepisy PZPS. 
2) Zarówno w fazie grupowej, jak i turnieju finałowym zespoły grają do 2 wygranych setów. 

Ewentualny trzeci set rozgrywany jest jako tie-break.  
3) Za wygrany mecz zespół otrzymuje 2 pkt, za przegrany 1 pkt. 
4) O miejscach drużyn w tabeli decydują w kolejności: liczba punktów, bilans setów, bilans 

małych punktów. 
 

VI. Obowiązki gospodarza 
 

1) Obowiązki gospodarza reguluje dokument „Zasady organizacji imprez sportowych w 
ramach Akademickich Mistrzostw Śląska”, stanowiący załącznik do Regulaminu Ogólnego.  

 
VII. Uwagi końcowe 

 
1) Turnieje są rozgrywane od poniedziałku do piątku. Organizator w porozumieniu z AZS 

Katowice ma prawo do wyznaczenia w ramach tych dni odpowiedniego terminu turnieju. 
Za zgodą wszystkich zainteresowanych stron turnieje mogą odbywać się również w soboty i 
niedziele. 

2) Jeżeli mecz zostanie przełożony (z ważnych powodów), o zmianie należy niezwłocznie 
powiadomić AZS Katowice i rozegrać spotkanie w najbliższym czasie. Wszystkie spotkania 
muszą być rozegrane do zakończenia każdej rundy. Po tym terminie mecz traktowany 
będzie, jako walkower dla drużyny, która prosiła o przełożenie terminu spotkania. 

3) Nieobecność na jednym turnieju skutkuje walkowerami dla drużyny przeciwnej w stosunku 
setów 2:0 oraz pkt. (25:0, 25:0). 

4) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Śląska. 


