
 

II Mistrzostwa Polski LSO w Siatkówce 

Leżajsk, 21-22 marca 2020 r. 
 

 
§ 1 Zgłoszenia 

 
1. Maksymalna liczba zespołów uczestniczących w Mistrzostwach Polski LSO w Siatkówce to 16 drużyn.  
2. W Mistrzostwach Polski udział wezmą 

● Gospodarz Turnieju: reprezentacja LSO przy Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku 
● Reprezent Archidiecezji Przemyskiej 
● Reprezentanci 12 najszybciej zgłoszonych diecezji 
● 2 drużyny którym zostaną przyznane dzikie karty 

3. Chętne drużyny do uczestnictwa w Mistrzostwach są zobligowane do wysłania zgłoszenia poprzez            
elektroniczny formularz najpóźniej do dnia 12.01.2020 roku. 

4. Zgłoszenie zespołu do udziału wiąże się z jednoczesnym zgłoszeniem diecezji, do której przynależy dana              
parafia. Prawo gry uzyska 12 najszybciej zgłoszonych diecezji.  

5. Prawo reprezentowania diecezji zdobędzie zespół, który zwycięży w lokalnych eliminacjach. Diecezjalny           
turniej kwalifikacyjny musi odbyć się najpóźniej do dnia 29.02.2020 r. Jeśli takie eliminacje nie zostaną               
rozegrane w wyżej wymienionym terminie, prawo reprezentowania diecezji przypadnie drużynie          
wyłonionej drogą losowania. Zgłoszenie tylko jednej drużyny z danej diecezji jest równoznaczne z             
przyznaniem jej prawa gry w Mistrzostwach. 

6. Zespoły, które uzyskały awans mają 14 dni od daty wywalczenia awansu (lub oficjalnego ogłoszenia              
wyników zapisów w przypadku jednego chętnego z diecezji) na wpłacenie bezzwrotnego wpisowego w             
wysokości 300 zł w formie internetowego przelewu bankowego na konto wymienione w §6.             
Nieopłacanie tej należności wiąże się wykreśleniem z listy uczestników. W takiej sytuacji awans do              
Turnieju zdobędzie druga drużyna diecezjalnych rozgrywek. Drużyny, które wywalczyły awans prosimy           
o jak najszybsze przesłanie dokumentów wraz z danymi uczestników na nasz adres mailowy:             
siatkarskiemplso2020@gmail.com 

7. Drużyny, które nie wywalczyły awansu drogą diecezjalnych eliminacji lub przynależące do diecezji,            
które zostały zgłoszone do udziału w terminie późniejszym (patrz § 1 pkt 4) mają prawo do ubiegania się                  
o przyznanie ,,Dzikiej Karty”. Wnioski o przyznanie „dzikiej karty” należy składać drogą elektroniczną             
na adres: siatkarskiemplso2020@gmail.com najpóźniej do dnia 29.02.2020r. Każdy wniosek musi          
zawierać uzasadnienie. O przyznaniu „Dzikiej Karty” decyduje Organizator. Wnioski zostaną          
rozpatrzone przez Organizatora najpóźniej do dnia 07.03.2020 r. Zespoły, którym zostaną one przyznane,             
mają 3 dni na opłacenie wpisowego zgodnie z § 1 pkt 6.  

8. Szczegóły rejestracji uczestników oraz niezbędne dokumenty i informacje publikowane będą przez           
Organizatora na portalu facebook: https://www.facebook.com/mplso2020/, który stanowi podstawowe        
narzędzie komunikacji pomiędzy Organizatorami i uczestnikami Mistrzostw. 

 

§ 2 
Organizatorzy 

 
1. Organizatorem Mistrzostw Polski LSO w Siatkówce jest Liturgiczna Służba Ołtarza działająca           

przy klasztorze OO. Bernardynów w Leżajsku. 
2. Patronat Honorowy Mistrzostw: 

mailto:siatkarskiemplso2019@gmail.com
mailto:siatkarskiemplso2019@gmail.com
https://www.facebook.com/mplso2019/


3. Patronat Medialny: Redakcja ogólnopolskiego miesięcznika dla ministrantów „KnC – Króluj nam           
Chryste” 

4. Organizator w całości odpowiada za przygotowanie i przebieg Mistrzostw Polski LSO, a w szczególności              
podczas rozgrywek w halach sportowych zapewnia: 
● obecność osoby reprezentującej Organizatora 
● obecność przynajmniej jednego sędziego z licencją Polskiego Związku Piłki Siatkowej 
● obecność osoby odpowiadającej za opiekę medyczną, posiadającą uprawnienia w tej dziedzinie 
● catering – obiad dla uczestników w miejscach rozgrywek 

 
  

§3 
Termin i miejsce Mistrzostw Polski LSO w Siatkówce 

 
1. Mistrzostwa Polski LSO w Siatkówce odbędą się w dniach 21 - 22. 03. 2020 roku. 
2. Rejestracja drużyn zgłoszonych do Mistrzostw Polski LSO w Siatkówce odbędzie się w dniu 20.03.2020              

roku w godzinach 17:00 – 22:00 oraz 21.03.2020 w godzinach 7:00 – 7:45 we Franciszkańskim Ośrodku                
Kultury (Plac Mariacki 8, 37-300 Leżajsk). 

 
 

3. Mecze rozgrywane będą w następujących obiektach: 
● Hala Sportowa przy Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku,           

ul. Skłodowskiej-Curie 6 (ZSL) 
● Hala sportowa przy Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku, ul. Adama             

Mickiewicza 67 (ZST)  
4. Turniej rozpocznie się Mszą święta w Bazylice Zwiastowania Pańskiego w Leżajsku o godz. 8:00. 

 
§4 

Kategorie wiekowe 
 

1. Prawo do startu mają drużyny złożone wyłącznie z ministrantów urodzonych w roku 1999             
i młodszych, należących do Wspólnoty Ministranckiej danej parafii. W Turnieju mogą wziąć udział             
wyłącznie chłopcy.  

  
 § 5 

Uczestnicy 
 

1. W Mistrzostwach Polski LSO w Siatkówce mają zapewniony udział drużyny parafialnych Wspólnot            
Ministranckich, które spełniły wymagania kwalifikacyjne w myśl §1. 

2. Maksymalna liczba zawodników w drużynie: 12 osób. 
3. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać legitymację ministrancką i/lub zaświadczenie od księdza          

proboszcza, poświadczające że są czynnymi członkami parafialnej Wspólnoty Ministranckiej. 
  
 

 § 6  
Koszty Udziału 

 
1. Wpisowe wynoszące 300 zł od drużyny, płatne w formie przelewu najpóźniej do dnia określonego w               

myśl § 1 pkt 6. 
Dane do przelewu:  
Tomasz Baran:  
50 1020 5558 1111 1690 5060 0087 
Z dopiskiem: Mistrzostwa Polski LSO  wraz z nazwą diecezji i parafii 

 



2. Pakiet turniejowy (dla każdego zgłoszonego zawodnika, opiekuna, trenera) wynoszący 70 zł, obejmujący            
2 obiady w miejscu rozgrywek, opiekę medyczną, pamiątkową koszulkę oraz egzemplarz marcowego            
numeru miesięcznika KnC. 

3. Każda drużyna organizuje sobie samodzielnie wyżywienie (śniadanie i kolację) oraz nocleg,           
np. w miejscach zasugerowanych przez organizatora w załączniku nr 2. Drużyny ubezpieczają się             
również we własnym zakresie. 

  
  

§ 7  
Przebieg rozgrywek 

 
1. Odpowiedzialnym za przebieg rozgrywek jest Organizator, do którego należy kierować wszelkie pytania            

i zastrzeżenia. 
2. Obowiązuje ubiór i obuwie sportowe. Każda drużyna musi posiadać jednolite stroje z numeracją 1-99              

(inna wersja stroju dla libero), każdy zawodnik występuje z tym samym numerem podczas trwania całego               
turnieju. Wszelkie przypadki zmiany numeracji prosimy o niezwłoczne skonsultowanie z Organizatorem. 

3. Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i Organizatorem. 
4. Mecze rozgrywane są w halach sportowych wyznaczonych przez Organizatora Mistrzostw          

z uwzględnieniem § 3 ust 3. 
5. Wszystkie mecze grupowe oraz pucharowe (z wyjątkiem meczu finałowego) będą się odbywały do 2              

wygranych setów, każdy set do 25 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z               
zespołów), a w przypadku remisu 1:1 rozegrany zostanie tie-break do 15 pkt (pod warunkiem uzyskania               
dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów). 

6. Mecz finałowy będzie się odbywał do 3 wygranych setów, każdy set do 25 pkt (pod warunkiem                
uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów), a w przypadku remisu 2:2 rozegrany             
zostanie tie-break do 15 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z             
zespołów). 

7. Przed rozpoczęciem Mistrzostw drużyny zostaną podzielone na cztery grupy (A, B, C, D), po 4 zespoły                
w każdej. Rywalizacja odbywa się metodą “każdy z każdym” 

     Drużyna LSO Leżajsk zostaje automatycznie przydzielona do pierwszej pozycji w grupie A.  
8. Grupa A rozgrywa mecze na boisku nr 1 (ZSL), Grupa B na boisku nr 2 (ZSL), Grupa C na boisku nr 3                      

(ZST) i Grupa D na boisku nr 4 (ZST). 
9. O zajętym miejscu w grupie decydują: 

● liczba zdobytych punktów (za zwycięstwo 2:0 drużyna otrzymuje 3 punkty, za zwycięstwo 2:1             
drużyna otrzymuje 2 punkty, za porażkę 1:2 drużyna otrzymuje 1 punkt, za porażkę 0:2 drużyna               
otrzymuje 0 punktów), 

● stosunek wygranych do przegranych setów,  
● ilość wygranych setów,  
● stosunek wygranych do przegranych małych punktów,  
● ilość zdobytych małych punktów, 
● wynik bezpośredniego spotkania. 

10. Do rywalizacji o miejsca 1-8 przystępują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.  
 

a) Pary ćwierćfinałowe zostaną dobrane w następującym kluczu: 
Ćwierćfinał I : A1-B2 

            Ćwierćfinał II: C1-D2 
Ćwierćfinał III: B1-A2 
Ćwierćfinał IV: D1-C2 

 
Zwycięzcy Ćwierćfinału I i II oraz Ćwierćfinału III i IV utworzą pary półfinałowe. 
Zwycięzcy Półfinałów zagrają w meczu o I miejsce, a przegrani w meczu o III miejsce. 
 

b) Przegrani ćwierćfinałów I i II oraz III i IV zagrają w bezpośrednich spotkaniach, których zwycięzcy               
zmierzą się później w meczu o 5 miejsce, a przegrani w meczu o miejsce 7. 



 
11. Do rywalizacji o miejsca 9-16 przystępują drużyny, które w fazie grupowej uplasowały się             

na 3 i 4 miejscu w danej grupie. 
a) Drużyny które zajmą trzecie miejsca w swoich grupach zagrają o miejsca 9-12 w następującym              

kluczu: 
A3-B3 
C3-D3 

       Zwycięzcy tych spotkań zagrają w meczu o 9 miejsce, przegrani zmierzą się w spotkaniu o 11 miejsce. 
 
b) Drużyny, które zajęły czwarte lokaty w grupach zagrają o miejsca 13-16 w następującym kluczu: 

A4-B4 
C4-D4 

Zwycięzcy tych spotkań zagrają w meczu o 13 miejsce, przegrani zmierzą się w spotkaniu o 15 miejsce. 
12. Harmonogram rozgrywek zostanie opublikowany przed rozpoczęciem Mistrzostw. 
13. Mecze weryfikowane będą walkowerem (0:2 lub 0:3), jeżeli:  

● drużyna nie ma sześcioosobowego składu,  
● drużyna nie stawi się na mecz o wyznaczonej godzinie (po kwadransie sędzia ogłosi walkower),  
● w drużynie grał nieuprawniony zawodnik, np. niebędący ministrantem lub niespełniający kryterium           

wiekowego. 
14. Zawody odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS, siatka zawieszona jest na wysokości             

243 cm. 
15. Wszystkie mecze sędziowane są przez minimum jednego sędziego z licencją Polskiego Związku Piłki             

Siatkowej. 
16. Kapitan zespołu jest zobowiązany po meczu do podpisania protokołu. Swoim podpisem potwierdza            

wydarzenia, które miały miejsce w trakcie zawodów. 
17. Przed każdym setem trener drużyny przekazuje drugiemu sędziemu wyjściowe ustawienie zespołu           

w formie pisemnej. Jeśli drużyna nie ma trenera, zadanie to wykonuje opiekun lub kapitan zespołu. 
18. Sędziowie mają obowiązek karać zawodników za wulgarne, niekulturalne zachowanie. 
19. Każdy z uczestników rozgrywek jest zobowiązany do posiadania przy sobie aktualnego dowodu            

tożsamości ze zdjęciem. 
20. Kontrolę zawodników ma prawo przeprowadzić: 

● Organizator lub jego przedstawiciel – w dowolnym momencie 
● Organizator lub jego przedstawiciel – na wniosek kapitana lub opiekuna drużyn 

21. Wszelkie protesty, skargi i zażalenia związane z przebiegiem gry należy kierować do Organizatora, który              
dokona niezwłocznego rozpatrzenia sprawy. 

22. W kwestiach spornych decydującym głosem dysponuje Organizator. 
23. Inne, szczegółowe kwestie dotyczące przebiegu rozgrywek Mistrzostw Polski LSO w Siatkówce,           

nieobjęte niniejszym regulaminem, zostaną określone i podane do wiadomości przez Organizatora,           
najpóźniej w momencie rejestracji zgłoszonych drużyn. 

 
§ 8 

Nagrody 
 

1. Dla drużyn, które zajmą trzy pierwsze miejsca, przewidziane są dyplomy, medale, puchary i nagrody              
rzeczowe. 

2. Drużyny, które zajmą miejsca 4 - 16 otrzymają dyplomy i pamiątkowe statuetki. 
3. Po zakończeniu rozgrywek Organizator przyzna następujące nagrody indywidualne: 

● Najlepszy Zawodnik Mistrzostw Polski LSO w Siatkówce  
● Najlepszy Atakujący 
● Najlepszy Rozgrywający 
● Najlepszy Libero 
● Najlepszy Środkowy 
● Najlepszy Przyjmujący 

 



§ 9  
Postanowienia końcowe 

 
1. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach Mistrzostw Polski LSO w Siatkówce jest zobowiązany            

do zaznajomienia się z powyższym regulaminem oraz musi bezwzględnie się do niego zastosować.             
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. 

2. Postanowienia Regulaminu mogą ulec zmianie. Adnotacje o ewentualnych korektach będą umieszczone           
w § 10 

3. Na terenie hal sportowych, w których rozgrywany jest turniej (w szczególności w szatniach) obowiązuje              
wewnętrzny regulamin. 

4. Drużyny są zobowiązane do ubezpieczenia się we własnym zakresie. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia           

oraz zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników. 
6. Parafia ponosi odpowiedzialność finansową za działalność swoich przedstawicieli, trenerów,         

ministrantów i lektorów lub osób towarzyszących. 
7. Organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu oraz jako jedyny          

ma prawo regulować wszelkimi sprawami nie objętymi niniejszym regulaminem.  
8. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z uczestniczeniem w Mistrzostwach jest           

Dyrektor Mistrzostw Polski LSO w Siatkówce - Leżajsk 2020 o. Klaudiusz Baran OFM. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo prowadzenia relacji sportowych z przebiegu Mistrzostw.          

Dlatego też uczestnicy Mistrzostw, a w przypadku uczestników niepełnoletnich, ich rodzice           
lub opiekunowie prawni, proszeni są o wyrażenie zgody (załącznik nr 3) na publikację wizerunku              
oraz na przetwarzanie danych osobowych ich dziecka. Brak zgody wyklucza możliwość udziału            
w Mistrzostwach. 

10. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane wyłącznie za zgodą  Organizatora. 
 
 

§ 10  
Adnotacje 


