
REGULAMIN LIGI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO  

 

I. Organizatorzy:  

Nauczyciele ZSCKR im. Wincentego Witosa w Suwałkach: 

- Siatkówka dz.  – mgr Tomasz Lebioda (nauczyciel w- f), 

- Siatkówka chł. – mgr Piotr Lebioda (nauczyciel w – f), 

- Piłka nożna – mgr Krzysztof Zdancewicz (nauczyciel w – f), 

- Tenis stołowy dz. i chł. – mgr Piotr Lebioda (nauczyciel w – f), 

- Piłka ręczna dz. i chł. – mgr Krzysztof Markowski (nauczyciel w – f), 

 

II. Patronat Honorowy: 

 Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego mgr Jolanta Nikścin.  

 

III. Cel:  

- Zaktywizowanie uczniów i nauczycieli ZSCKR Suwałki, 

- Integracja społeczeństwa ZSCKR Suwałki, 

- Budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w obrębie ZSCKR poprzez sport,  

- Wdrażanie systemu nauki organizacji imprez przez młodzieżowych organizatorów sportu. 

 

IV. Terminarz: 

Data Miesiąc  Godzina  Sala  Dyscyplina  System  

01 - 31 

* 

Październik Na lekcjach  

w-f 

Aula  Tenis stołowy 

dziewcząt i chłopców  

Mecze 

 indywidualne  

04 – 30 

* 

Listopad Na lekcjach  

w-f 

Duża   Siatkówka  

dziewcząt 

Mecze grupowe 

 

02  – 20 

* 

Grudzień Na lekcjach  

w-f 

Duża  Piłka ręczna 

chłopców  

Mecze grupowe  

(20 meczów) 

04.12 Turniej 

mikołajkowy   

Na lekcjach  

w -f 

Duża „Słodki turniej” Reprezentacje kl. 

1,2,3,4. 

06.01 -28.02 

* 

Styczeń / luty 

 

Na lekcjach  

w -f 

Duża  Piłka nożna  

chłopców 

Mecze grupowe 

 

02  – 31 

* 

Marzec Na lekcjach  

w-f 

Duża  Siatkówka  

chłopców 

Mecze grupowe 

 

01  – 30 

* 

Kwiecień Na lekcjach  

w-f 

Duża  Piłka ręczna 

dziewcząt 

Mecze grupowe  

(20 meczów) 

 
* Terminarz może ulec zmianie 

V. Miejsce: 

- Hala sportowa (siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna). 

- Aula (tenis stołowy). 

 

VI. Uczestnicy:  

 - Uczniowie ZSCKR. 

 

VII.     Współorganizatorzy: 

 - Wychowawcy klas, nauczyciele ZSCKR. 

 

VIII. System rozgrywek: 

- W piłce nożnej następuje podział na 2 grupy. W grupach gramy systemem „każdy z 

każdym”. Dwie najlepsze drużyny z grup grają w półfinałach, po czym zwycięzcy grają o 



mistrzostwo a przegrani o 3 miejsce. W piłce ręcznej i siatkówce gramy w jednej grupie. 

Rywalizacja toczy się według zasady „każdy z każdym” . Tenis stołowy do dwóch 

przegranych meczów. 

 

IX. Zgłoszenia: 

- Za ostateczne i kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie i podpisanie przez wszystkich 

zawodników w drużynie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu), 

dokonanie opłaty startowej oraz przekazanie tydzień przed turniejami do godziny 1300. 

 

X. Opłata startowa: 

- Opłata startowa od drużyny startującej w każdej z dyscyplin wynosi 1 zł od osoby. Opłata 

raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty 

na rzecz innego zespołu. 

 

XI. Strój sportowy: 

- Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać stosowny strój sportowy; drużyna powinna 

posiadać jednakowe koszulki bądź kamizelki. 

 

XII. Drużyna:  

- Drużynie w piłce ręcznej na boisku musi przebywać 7 osób.  W przypadku piłki nożnej na 

boisku musi przebywać 5 osób a w siatkówce 6 osób. Maksymalnie wszystkie drużyn liczą 10 

osób (Gramy oddzielnie kobiety i oddzielnie mężczyźni). 

 

XIII. Nagrody: 

- Najlepsze drużyny w danej dyscyplinie zostaną nagrodzone pucharami i dyplomami. 

 

XIV. Przepisy dyscyplin:   

Siatkówka  

O W każdej drużynie muszą przebywać na boisku sześciu zawodników.  

O Zawodnik/czka Libero musi mieć szarfę bądź koszulkę wyróżniającą.  

O Liga rozgrywana jest w jednej grupie. Rywalizacja toczy się według zasady „każdy z każdym” 

według Terminarza Rozgrywek.  

O Każdy mecz rozgrywany do wygranych 2 setów (set do 15 pkt.).  

O Obowiązują przepisy wg FIVB. Liczba zmian jest nieograniczona, lecz dozwolona jedynie w 

czasie przerwy w grze.  

O Za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje: przy stanie setów 2: 0 - 2 pkt., 2: 1 – 1pkt, za 

porażkę 0 pkt.  

O Sporne kwestie będzie rozstrzygać sędzia, a jego decyzje będą nieodwołalne.  

O Kolejności zespołów w końcowej tabeli poszczególnych grup decyduje kolejno:  

- ilość zdobytych punktów - bezpośredni mecz, w przyp. więcej niż 2 zespoły – tzw. mała tabela - 

bilans setów - bilans małych punktów - losowanie  

O Uczestnicy zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania przepisów porządkowych 

obowiązujących podczas trwania turnieju, zaleceń organizatorów i sędziego głównego zawodów 

oraz zachowania zasady „fair play”.  

O Spotkania, w których potwierdzony zostanie udział zawodnika nieuprawnionego do gry, 

zweryfikowane zostaną, jako walkower na korzyść drużyny przeciwnej. Udział w Lidze 

zawodnika nieuprawnionego jest niedopuszczalny i będzie karany na każdym etapie rozgrywek 



bez względu na to czy wpłynął formalny protest. Weryfikacji zawodników dokonuje wyłącznie 

Zarząd Rozgrywek.  

O Wszystkich uczestników Ligi obowiązuje dodatkowo Regulamin Hali Sportowej oraz Przepisy 

sędziowskie.  

Piłka nożna  
O W każdej drużynie musi przebywać na boisku pięciu zawodników ( brakarz i 4 w polu) 

O Liga/turniej rozgrywana/n. jest w dwóch fazach. W pierwszej fazie drużyny zostają podzielone 

na dwie grupy po pięć drużyn. Rywalizacja toczy się według zasady „każdy z każdym” według 
Terminarza Rozgrywek.  

O Każdy mecz trwa 2 x10 min., Jeżeli w regulaminowym czasie wynik meczu jest remisowy 

następuje dogrywka, która trwa 5min., Jeżeli to nie daje rozstrzygnięcia następują rzuty karne  

O Obowiązują zmiany hokejowe. Liczba zmian jest nieograniczona, lecz dozwolona jedynie w 

czasie przerwy w grze lub po zdobyciu bramek.  

O Za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.  

O Sporne kwestie będzie rozstrzygać sędzia, a jego decyzje będą nieodwołalne.  

O Kolejności zespołów w końcowej tabeli poszczególnych grup decyduje kolejno:  

- ilość zdobytych punktów - bezpośredni mecz, w przyp. więcej niż 2 zespoły – tzw. mała tabela - 

bilans bramek - ilość strzelonych bramek - ilość straconych bramek - losowanie  

O Uczestnicy zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania przepisów porządkowych 

obowiązujących podczas trwania turnieju, zaleceń organizatorów i sędziego głównego zawodów 

oraz zachowania zasady „fair play”.  

O Spotkania, w których potwierdzony zostanie udział zawodnika nieuprawnionego do gry, 

zweryfikowane zostaną, jako walkower na korzyść drużyny przeciwnej. Udział w turnieju 

zawodnika nieuprawnionego jest niedopuszczalny i będzie karany na każdym etapie rozgrywek 

bez względu na to czy wpłynął formalny protest. Weryfikacji zawodników dokonuje wyłącznie 

Zarząd Rozgrywek.  

O Wszystkich uczestników Turnieju obowiązuje dodatkowo Regulamin Hali Sportowej oraz 

Przepisy sędziowskie.  

Piłka ręczna  
O W każdej drużynie musi przebywać na boisku siedmiu zawodników. 

O Liga rozgrywana jest w jednej grupie. Rywalizacja toczy się według zasady „każdy z 

każdym” według Terminarza Rozgrywek.  

O Każdy mecz trwa 2 x10 min., Jeżeli w regulaminowym czasie wynik meczu jest remisowy 

następuje dogrywka, która trwa 5min., Jeżeli to nie daje rozstrzygnięcia następują rzuty karne  

O Obowiązują zmiany hokejowe. Liczba zmian jest, nieograniczona, lecz dozwolona jedynie 

w czasie przerwy w grze lub, kiedy zespół jest w posiadaniu piłki.  

O Za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 2 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę, 0 pkt.  

O Sporne kwestie będzie rozstrzygać sędzia, a jego decyzje będą nieodwołalne.  

O Kolejności zespołów w końcowej tabeli w decyduje kolejno:  

- ilość zdobytych punktów - bezpośredni mecz, w przyp. więcej niż 2 zespoły – tzw. mała 

tabela - bilans bramek - ilość zdobytych bramek - ilość straconych bramek - losowanie  

O Uczestnicy zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania przepisów porządkowych 

obowiązujących podczas trwania turnieju, zaleceń organizatorów i sędziego głównego 

zawodów oraz zachowania zasady „fair play”.  



O Spotkania, w których potwierdzony zostanie udział zawodnika nieuprawnionego do gry, 

zweryfikowane zostaną, jako walkower na korzyść drużyny przeciwnej. Udział w turnieju 

zawodnika nieuprawnionego jest niedopuszczalny i będzie karany na każdym etapie 

rozgrywek bez względu na to czy wpłynął formalny protest. Weryfikacji zawodników 

dokonuje wyłącznie Zarząd Rozgrywek.  

O Wszystkich uczestników Turnieju obowiązuje dodatkowo Regulamin Hali Sportowej oraz 

Przepisy sędziowskie.  
 

Tenis stołowy  
o Turniej toczy się według zasady do dwóch przegranych meczów. Mecz trwa do dwóch 

wygranych setów. 

o Sporne kwestie będzie rozstrzygać sędzia, a jego decyzje będą nieodwołalne. 

o Uczestnicy zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania przepisów 

porządkowych obowiązujących podczas trwania turnieju, zaleceń organizatorów i 

sędziego głównego zawodów oraz zachowania zasady „fair play”.  

o Wszystkich uczestników Turnieju obowiązuje dodatkowo Regulamin Hali Sportowej 

oraz Przepisy sędziowskie.  

XIV. Postanowienia końcowe  
Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.  

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego 

zawodów.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdeponowane przez zawodnika rzeczy.  

Organizator turnieju, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników 

za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu 

turnieju. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą 

odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw 

innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia 

prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody 

związanej z turniejem.  

 

Zatwierdzam do realizacji ……………………………… 

podpis dyrektora. 


