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 REGULAMIN ROZGRYWEK 

W PIŁCE SIATKOWEJ KOBIET 

1. Prawo udziału w rozgrywkach ma tylko reprezentacja tego Duszpasterstwa 
Akademickiego, która zgłosi swój udział do dnia 19 marca 2023 r.  poprzez formularz 
zapisów oraz wpłaci wpisowe: 150 zł (jeśli zgłaszana jest jedna drużyna z danego DA, 
albo żeńska, albo męska) lub 250 zł (za obie drużyny żeńską i męską) przekazane na 
konto Centralnego Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny w Krakowie. 

2. Zespół stanowić mogą tylko członkinie - zawodniczki Duszpasterstwa Akademickiego 
zgłaszającego zespół do zawodów. Skład zespołu będzie można podać na 2 tygodnie 
przed zawodami. 

3. Wszystkie zawodniczki muszą mieć aktualny status studenta (muszą posiadać ważną 
legitymację studencką).  

4. Zespół, aby móc wziąć udział w rozgrywkach i rozpocząć mecz musi liczyć co najmniej 
6 osób, maksymalnie 12.                    

5. Osoba, która nie będzie wpisana do formularza zawodów przed rozpoczęciem 
rozgrywek nie będzie już mogła dołączyć do zespołu ani nikogo zastąpić w trakcie 
rozgrywek. 

6. Zespół zobowiązany jest wytypować swojego kapitana, który dokona zapisu drużyny 
przez odpowiedni formularz, będzie brał udział w losowaniach i będzie reprezentował 
zespół w ewentualnych kwestiach spornych, jakie mogą wyniknąć w czasie rozgrywek. 

7. Zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej z 
zastrzeżeniem, że: 
 a) Mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów do 15 pkt. Gra toczy się do 
uzyskania 2 punktów przewagi. 
b) Zawody rozgrywane będą bez przepisów dotyczących zawodnika libero. 
c) Podczas meczu drużyna może dokonywać dowolną ilość zmian pomiędzy dwoma 
tymi samymi zawodniczkami (dotyczy wchodzenia i schodzenia z boiska) bez 
konieczności zgłaszania tego faktu sędziemu. Muszą one być dokonywane w czasie, 
kiedy piłka nie jest w grze, czyli tuż po zdobyciu punktu przez jedną lub drugą drużynę 
przed wykonaniem zagrywki serwisowej. W innym wypadku drużyna traci punkt na 
korzyść rywala. 
d) Podczas gry Kapitan drużyny może w każdym secie poprosić sędziego o jedną 30-to 
sekundową przerwę na odpoczynek. 
e) Drużyna ponosi konsekwencję za ewidentny błąd w ustawieniu w momencie 
odbierania zagrywki. Jest on równoznaczny z utratą jednego punktu. 
f) W przypadku niesportowego zachowania zawodniczki uczestniczącej w meczu lub 
przebywającej na ławce rezerwowych jej drużyna traci punkt na korzyść przeciwnika, 
który zyskuje dodatkowo prawo wykonania zagrywki. 



 

8. W czasie rozgrywek obowiązuje sportowy strój i obuwie (zamienne). 
9. W zależności od ilości zgłoszonych zespołów zawody zostaną rozegrane systemem 

„pucharowym” lub w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”. W przypadku gier 
grupowych, zwycięzcy obu grup rozegrają mecz finałowy. Drużyny z drugich miejsc w 
grupie zagrają mecz o 3 miejsce. O miejscu w grupie decydować będą kolejno: ilość 
zdobytych punktów (zwycięzca meczu zdobywa 2 pkt., a przegrany 0 pkt., przegrany 
po 3 setach 1 pkt.), mniejsza ilość przegranych setów, mniejsza ilość straconych małych 
punktów. 

10. Nagrody otrzymają zespoły, które zajęły trzy pierwsze miejsca oraz najlepsza 
zawodniczka rozgrywek. Każdy zespół otrzyma dyplom uczestnictwa.  

11.  Wręczenie nagród odbędzie się po zakończonych rozgrywkach.  



 

REGULAMIN ROZGRYWEK 

W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ MĘŻCZYZN 

1. Prawo udziału w rozgrywkach ma tylko reprezentacja tego Duszpasterstwa 
Akademickiego, która zgłosi swój udział do dnia 19 marca 2023 r.  poprzez formularz 
zapisów oraz wpłaci wpisowe: 150 zł (jeśli zgłaszana jest jedna drużyna z danego DA, 
albo żeńska, albo męska) lub 250 zł (za obie drużyny żeńską i męską) przekazane na 
konto Centralnego Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny w Krakowie. 

12. Zespół stanowić mogą tylko członkowie Duszpasterstwa Akademickiego zgłaszającego 
zespół do zawodów. Skład zespołu będzie można podać na 2 tygodnie przed 
zawodami. 

2. Wszyscy zawodnicy muszą mieć aktualny status studenta (muszą posiadać ważną 
legitymację studencką).  

3. Zespół, aby móc wziąć udział w rozgrywkach i rozpocząć mecz musi liczyć przynajmniej 
5 osób, maksymalnie 10. 

4. W czasie rozgrywek obowiązuje sportowy strój i obuwie (zamienne). 
5. Osoba, która nie będzie wpisana do formularza zawodów przed rozpoczęciem 

rozgrywek nie będzie mogła dołączyć do zespołu ani nikogo zastąpić w trakcie 
rozgrywek. 

6. Zespół zobowiązany jest wytypować swojego kapitana, który dokona zapisu drużyny 
przez odpowiedni formularz, będzie brał udział w losowaniach i będzie reprezentował 
zespół w ewentualnych kwestiach spornych, jakie mogą wyniknąć w czasie rozgrywek. 

7. W zależności od ilości zespołów zawody zostaną rozegrane systemem „pucharowym” 
lub w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”. Następnie zostaną wyłonione 
drużyny, które zagrają w półfinałach a później w finale oraz meczu o 3 miejsce.  

8. Każdy mecz składa się dwóch połów po 10 min (5 min przerwy między nimi).  
9. Zespół na boisku tworzy 5 zawodników: czterech grających w polu oraz bramkarz.  
10.  Zespoły powinny mieć w miarę możliwości koszulki jednego koloru, z wyjątkiem 

bramkarza, którego strój powinien się różnić od zawodników z pola. Każde 
duszpasterstwo powinno mieć kolor koszulek, wybrany wcześniej w odpowiednim 
formularzu zapisowym. 

11.  Ilość dostępnych zmian w trakcie meczu jest niegraniczona.  
a) warunkiem poprawnego dokonania zmiany jest wpierw zejście zawodnika z pola gry, 
a następnie wejście zmiennika na boisko; 
b) zmiany odbywają się we własnej strefie zmian, o zmianie nie potrzeba informować 
sędziego; 
c) na boisku nie może znajdować się więcej niż pięciu zawodników danej drużyny – w 
przypadku złamania tego przepisu sędzia ma obowiązek wykluczyć na okres 1 minuty 
zawodnika zespołu, który dopuścił się przewinienia oraz ukarać zespół rzutem wolnym 



 

pośrednim dla przeciwnika z miejsca, w którym znajdowała się piłka w momencie 
przerwania gry.  

12.  W czasie gry obowiązują standardowe przepisy gry w piłkę nożną z tym, że: 
a) przy stałych fragmentach gry, odległość przeciwnika od piłki winna wynosić 
przynajmniej 3 metry; 
b) po uderzeniu piłki od sufitu, konstrukcji, oświetlenia, itp. będzie zarządzony rzut 
wolny pośredni przeciwko drużynie, która dopuściła się przewinienia; 
c) za przewinienie w polu bramkowym popełnione przez drużynę broniącą – sędzia 
zarządza rzut karny z odległości 6 metrów; 
d) wprowadza się zakaz gry wślizgiem i ataku z tyłu - za przekroczenie tego przepisu 
sędzia dyktuje rzut wolny bezpośredni, ewentualnie rzut karny w przypadku 
przewinienia w polu bramkowym; 
e) wrzuty wykonuje się nogą z linii bocznej boiska.  

13.  Zasady gry bramkarza: 
a) bramkarz gra rękami tylko w polu karnym; 
b) bramkarz wprowadza piłkę do gry z pola bramkowego;  
c) bramkarz po otrzymaniu piłki od zawodnika swojej drużyny (wyjątek zagrania głową) 
może zagrać tylko nogą – za przekroczenie tego przepisu sędzia dyktuje rzut wolny 
pośredni z miejsca, w którym bramkarz dotknął piłkę ręką. 

14.  Zawodnik może być ukarany za przewinienie dokonane w czasie gry – wykluczeniem z 
gry na okres 1- 2 minut w zależności od decyzji sędziego. Druga taka kara czasowego 
wykluczenia gry skutkuje “czerwoną kartką”. Strata bramki przez drużynę grającą w 
osłabieniu powoduje anulowanie kary i uzupełnienie składu. Zawodnik ukarany 
czerwoną kartką jest wykluczony z gry w tym meczu oraz następnym. W kolejnym 
meczu zespołu zawodnika z czerwoną kartką może zastąpić inny uczestnik z tej 
drużyny.   

15.  W przypadku rozgrywania meczy w grupach za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 
punkty, za remis 1, za porażkę 0 punktów. Natomiast w przypadku rozgrywania meczy 
systemem pucharowym awansuje drużyna, która wygrała mecz. Jeśli w 
regulaminowym czasie mecz kończy się remisem zarządza się rzuty karne - 5 w serii, a 
następnie do rozstrzygnięcia. 

16.  W przypadku gry systemem ligowym kolejność w tabeli ustala się wg liczby zdobytych 
punktów.  

17.  W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o 
miejscu w tabeli decydują kolejno: 
a) wyniki bezpośrednich spotkań między tymi drużynami, 
b) większa ilość strzelonych bramek, 
c) lepszy stosunek bramek, 
d) rzuty karne - 5 w serii, a następnie do rozstrzygnięcia. 



 

18.  Szczegółową interpretację regulaminu rozgrywek, zgłoszone protesty, oraz sprawy nie 
ujęte w w/w regulaminie pozostawia się w gestii organizatorów. 

19. Nagrody otrzymają zespoły, które zajęły trzy pierwsze miejsca oraz strzelec największej 
ilości bramek. Każdy zespół otrzyma dyplom uczestnictwa.  

20.  Wręczenie nagród odbędzie się po zakończonych rozgrywkach.  
 


