
 

LIGA MICHAŁA 2023 – SIATKÓWKA 

 

ŻAGAŃSKA AMATORSKA LIGA SIATKÓWKI 

 

REGULAMIN 

 

 

§ 1 

1. Organizator: Arena Żagań Sp. z o. o. 

2. Termin rozgrywania: 12.03.2023 r., 29.04.2023r., 14.05.2023r. Pierwsze mecze 

rozpoczynają się o godzinie 9.30. 

3. Miejsce: Hala Arena Żagań, ul. Kochanowskiego 6 

4. Cel:  promowanie sportu wśród mieszkańców Żagania oraz zainicjowanie aktywnego 

spędzania czasu wolnego. 

 

§ 2 

 

1. Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie podany niezwłocznie po zakończeniu naboru  

zespołów  oraz  ewentualnym przeprowadzeniu eliminacji. 

2. Zgłoszenie zespołu drogą elektroniczną (mail grabek_pg@o2.pl)  lub telefoniczną 

(606 429 198) do dnia 1.03.2023r. W zgłoszeniu należy podać nazwę oraz kontakt do 

kierownika drużyny wraz z numerem kontaktowym.  

3. Żagańska Liga Michała przeznaczona jest dla amatorów. Dopuszczamy jednakże, możliwość 

udziału drużyn trzecioligowych ( na szczeblu wojewódzkim). Nie dopuszczamy udziału 

zawodniczek 2-ligowych i wyżej. Do Ligi może zgłosić się maksymalnie 8 zespołów. 

4. Zgłoszona do rozgrywek drużyna składa się minimalnie z 8 zawodniczek , maksymalnie z 12 

zawodniczek. 

5. W ŻALM mogą brać udział kobiety od 17 roku życia bez górnej granicy wieku. 

6. Od zawodniczek poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców, dostarczona 

organizatorowi przed przystąpieniem zespołu do pierwszego meczu. Zgoda do pobrania u 

koordynatora rozgrywek oraz na stronie www.arena.zagan.pl. 

7. Do gry mogą przystąpić tylko te osoby, które są podane w formularzu zgłoszeniowym. 

8. Przed rozpoczęciem Ligi Michała, każdy kapitan zespołu podaje wypisanych zawodników 

uprawnionych do gry w lidze organizatorowi, z imienia i nazwiska. Po zgłoszeniu zespołu, w 

trakcie rozgrywek nie można dopisywać zawodników do ligi.  



 

9. Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia tożsamości zawodnika w przypadku 

uzasadnionej wątpliwości, iż nie został on zgłoszony do rozgrywek lub przypisany jest do 

innego zespołu. Sprawdzenie takie może dokonać także w przypadku podejrzenia, że 

zawodnik jest zrzeszony w PZPS. 

10. Zespoły są zobowiązane do przestrzegania regulaminów Ligi MICHAŁA oraz regulaminu 

Hali sportowo-widowiskowej. Kapitanowie są odpowiedzialni za zapoznanie własnej 

drużyny z wyżej wymienionymi regulaminami. 

 

§ 3 

 

1. Liga Michała składa się z dwóch etapów.  

2. W dniach 12.03.2023 r. oraz 29.04.2023 r. odbędą się eliminacje, każdy z każdym, mecz  

i rewanż. Po turniejach eliminacyjnych, ustalona zostanie kolejność miejsc w tabeli i podział  

na dwie części. 

3. Dnia 14.05.2023r. odbędzie się finał, drużyny z miejsc wyższych 1-4 grają o Mistrzostwo Ligi 

Michała tzw. 1 ligi, zaś drużyny z niższych miejsc 5-8  grają o mistrzostwo Ligi Michała 2 

ligi. W finałach, w podzielonych grupach każdy gra z każdym jeden mecz. 

4. Gra do 2 wygranych setów do 25. Jeśli wynik w setach wyniesie 1-1 wówczas gramy tie 

break’a do 15 ( z zachowaniem 2 punktów przewagi). 

5. Za zwycięstwo w stosunku setów 2-0 i 2-1 – 2 punkty. 

6. Za porażkę w stosunku setów  1-2 – 1 punkt. 

7. Za porażkę w stosunku setów  0-2 – 0 punktów. 

8. O końcowej klasyfikacji decyduje kolejno: 

• większa ilość zdobytych punktów, 

• ilość zwycięstw, 

• lepszy stosunek setów (wyższa liczba uzyskana po podzieleniu setów wygranych 

przez sety przegrane), 

• lepszy stosunek małych punktów (wyższa liczba uzyskana po podzieleniu punktów 

zdobytych przez punkty stracone), 

• wynik bezpośredniego spotkania. 

5. W przypadku rozgrywania spotkań równolegle na 3 boiskach rozłożone będą kotary 

oddzielające poszczególne boiska. 

9. W rozgrywanych spotkaniach ligi drużynie przysługuje po 1 przerwie na żądanie  

w wymiarze 30 sekund w każdym secie. 

 



 

 

§ 4 

 

1. Organizator zapewnia obsługę sędziowską, techniczną oraz sprzęt do gry i nagrody. 

2. Liga Michała rozgrywana będzie piłką MOLTENV5M5000. 

3. Zawodnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez organizatora ich wizerunku (foto, 

wideo) dla celów marketingowych i promocyjnych, związanych z działalnością 

organizatorów  Ligi Michała w Pilce siatkowej. Zdjęcia będą zamieszczane na stronach 

Organizatora: www.arena.zagan.pl, www.facebook.com/arenazagan oraz na stronie Urzędu 

Miasta Żagań: urzadmiasta.zagan.pl 

4. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. 

5. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatniach. 

7. Każda osoba przebywająca w hali widowiskowo-sportowej jest zobowiązana do 

przestrzegania regulaminu hali widowiskowo-sportowej. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian poszczególnych punktów regulaminu.  

O zmianach tych kapitanowie drużyn będą niezwłocznie informowani. 

9. Rozgrywki dofinansowane są ze środków pochodzących z Urzędu Miasta ŻAGAŃ. 

10. Uczestnicy Turnieju, przystępując do rozgrywek oświadczają, że zapoznali się  

z Regulaminem, i że ich stan zdrowia nie wykazuje przeciwwskazań do uczestniczenia  

w wyżej wymienionym Turnieju.  

 

§ 5 

 

1. Koszt udziału w Lidze to 300 zł dla jednego zespołu, płatne na konto Organizatora:  

BPS 23 1930 1044 2280 0254 1534 0001 w  terminie do 1 marca 2023r. Opłata wpisowa nie 

podlega zwrotowi. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozgrywania Ligi. 

 

§ 6 

RODO 

 

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 



 

swobodnego przepływu takich danych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO; Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:  

• Administratorem danych jest Arena Żagań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Żaganiu, ul. Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań, 

• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym w Arena Żagań sp. z o. o. możliwy jest 

pod adresem email: iod@arena.zagan.pl,   

• dane  będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Ligi Michała w piłce 

siatkowej podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych – RODO, 

• dane nie będą udostępniane innym odbiorcom,  

• dane będą przetwarzane na czas niezbędny dla świadczenia usługi, następnie przechowywane 

będą przez okres 1 miesiąca niezbędny dla prawidłowego rozliczenia usługi, liczony od dnia jej 

wykonania 

• Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania o ile szczególne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie ograniczają lub nie 

wyłączają takiego uprawnienia, a także prawo do przeniesienia danych i wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia 

naruszenia przetwarzania danych zgodnie z przepisami, 

• podanie danych osobowych w związku z organizacją Ligi Michała w piłce siatkowej jest 

dobrowolne, ale konieczne dla jego realizacji, 

• podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

 

 

 


