
 

 

 
 

 
PIŁKA SIATKOWA – REGULAMIN TECHNICZNY 

 
 

1) SYSTEM ROZGRYWEK 

a) Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w piłce siatkowej są jednocześnie eliminacjami do półfinału strefy „B” AMP.   

Ilość drużyn awansujących do półfinałów AMP określona zostanie w regulaminie technicznym AMP. Awans na podstawie 

wyników po I rundzie rozgrywek. 

b) Prawa udziału w półfinale strefy B AMP nie posiadają zespoły UW II. W przypadku zajęcia miejsca premiowanego awansem przez 

zespoły UW II, awans uzyskuje kolejny zespół w tabeli rozgrywek. 

c) Zawody przeprowadzone zostaną w kategorii kobiet i mężczyzn. 

d) Zawody rozegrane zostaną systemem ligowym. 

e) W rozgrywkach AMWiM w piłce siatkowej kobiet udział zadeklarowało 10 zespołów.  

System rozgrywek: 

I runda system każdy z każdym, następnie II runda w podziale na grupę A i B.  

Grupa A – zespoły z miejsc I-V po I rundzie (każdy z każdym); 

Grupa B – zespoły z miejsc VI-X po I rundzie (każdy z każdym); 

f) W rozgrywkach AMWiM w piłce siatkowej mężczyzn udział zadeklarowało 9 zespołów.  

System rozgrywek: 

I runda system każdy z każdym, następnie II runda w podziale na grupę A i B.  

Grupa A – zespoły z miejsc I-V po I rundzie (każdy z każdym); 

Grupa B – zespoły z miejsc VI-IX po I rundzie (każdy z każdym); 

g) W przypadku konieczności przełożenia terminu meczu należy poinformować drogą mailową przynajmniej 7 dni przed pierwotną 

datą rozgrywania meczu. 

h) Jeżeli mecz zostanie przełożony, zgodnie z pkt. X – „Przełożenia zawodów” Regulaminu Ogólnego AMWiM 2020/21, należy 

rozegrać go w możliwie najbliższym czasie. Wszystkie spotkania muszą być rozegrane do zakończenia każdej rundy.  

Po tym terminie mecz traktowany będzie jako walkower przeciwko drużynie, która prosiła o przełożenie terminu spotkania. 

i) Zgodnie z pkt. XV ppkt. 6 Regulaminu Ogólnego AMWiM: W przypadku oddania meczu walkowerem w dyscyplinach drużynowych 

(bez poinformowania o tym fakcie Koordynatora AMWiM na minimum 3 dni robocze przed terminem meczu) zespół zobowiązany 

jest do uiszczenia opłaty regulaminowej w wysokości 250 zł na konto organizatora rozgrywek.  

j) Drużyna, która w czasie rozgrywek odda dwa mecze walkowerem zostaje zdyskwalifikowana (jej dotychczas rozegrane mecze 

zostają anulowane), zajmuje ostatnie miejsce w zawodach i nie przyznaje się jej punktów w punktacji generalnej. 

 

2) TRYB ZGŁOSZEŃ 

a) Do Mistrzostw można zgłosić zespół składający się maksymalnie z 20 zawodników/zawodniczek. 

b) Zgłoszenie ostateczne następuje poprzez złożenie w siedzibie AZS Warszawa kompletu Certyfikatów Przynależności Akademickiej, 

ważnych legitymacji AZS oraz druku zgłoszenia ostatecznego z systemu E-MADZIA zgodnie z komunikatem nr 1.  

 

3) SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW 

a) W zawodach obowiązują przepisy PZPS. 

b) Mecze mogą być rozgrywane piłkami dopuszczonymi do rozgrywek przez MWZPS:  

 MOLTEN V5M 5000 (tzw. nowy Molten Świderki). 

 

4) OBOWIĄZKI GOSPODARZA 

a) Przygotowanie obiektu do rozegrania zawodów. 

b) Przygotowanie stanowiska sędziego technicznego (stolikowego) oraz materiałów do prowadzenia protokołu sędziowskiego. 



 

 

 

 

c) Promocja i informacja o rozgrywanych zawodach. 

d) Przekazanie bezpośrednio po meczu wyniku przez e-mail amw@azs.waw.pl wg schematu:  nazwa rozgrywek (PSK lub PSM), data, 

zespoły, wynik. 

 

5) ZASADY UCZESTNICTWA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19 

a) Mecze organizowane będą zgodnie z obowiązującymi w danym czasie regulacjami prawnymi. 

b) Uczestnicy meczów (zawodnicy/zawodniczki, trenerzy, kierownicy drużyn) zobowiązani są do przestrzegania zasad korzystania  

z obiektów, na terenie którego organizowane będą mecze w rozgrywkach AMWiM. 

c) Piłki meczowe powinny być dezynfekowane przed meczem oraz w czasie przerwy. 

d) Mecze rozpoczynają się bez tradycyjnego uścisku dłoni zawodniczek/zawodników i sędziów. 

e) W przypadku obowiązkowej kwarantanny lub izolacji, a także podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia wirusem COVID wśród osób 

związanych z drużyną (zawodnicy/zawodniczki, trenerzy, kierownicy drużyn), klub zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania koordynatora rozgrywek AMWiM o zaistniałej sytuacji. 

f) Jeżeli grupa zawodniczek/zawodników jednej drużyny zostanie poddana obowiązkowej kwarantannie lub izolacji na podstawie 

udokumentowanej decyzji właściwego organu, to mecz zostanie rozegrany zgodnie z planem, jeżeli zespół będzie posiadał 

przynajmniej osiem dostępnych zawodniczek/zawodników. 

g) Jeżeli nie będzie możliwości wystawienia drużyny z wyżej wymienioną minimalną ilością zawodników, to mecz zostanie, jeśli jest 

to możliwe, przełożony na termin ustalony przez koordynatora rozgrywek AMWiM. 

 

6) UWAGI KOŃCOWE 

a) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny AMWiM na sezon 2020/2021. 
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