
 

 

 

 

 

REGULAMIN 

ATLANTIS Opolskiej Ligi Siatkówki SEZON 2022/2023 

I. Celem rozgrywek jest popularyzacja gry w piłkę siatkową w duchu fair play. 

 

II. Organizatorami są: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Michał Trojanowski 

(koordynator sportowy ) 

III. Terminy i miejsca:  

Rozgrywki będą się odbywać w hali sportowej TOYOTA PARK przy ul. Oleskiej 70 w Opolu w  

niedziele od  9-go października 2022, do marca 2023 z wyłączeniem Świąt Bożego Narodzenia, w 

godz. . 09:45, 11:00, 12:15 

W przypadku zajętego obiektu organizator zapewnia rozegranie kolejki w najbliższym wolnym 

terminie rezerwowym. 

Aktualne informacje na fp ATLANTIS OLS https://www.facebook.com/opolskaligasiatkowki 

 

IV. System rozgrywek:  

 

1. Runda zasadnicza toczyć się będzie systemem każdy z każdym - mecz i rewanż.      

Po rundzie zasadniczej odbędzie się turniej o puchar Atlantis Opolskiej Ligi Siatkówki 

 

 

2. Wszystkie mecze rundy zasadniczej będą rozgrywane do trzech wygranych setów. Każdy set do 

25 punktów z przewagą dwóch punktów, piąty decydujący set do 15 punktów z przewagą dwóch 

punktów z zastosowaniem punktacji:     

- za zwycięstwo 3 : 0 lub 3:1  - 3 pkt     

- za zwycięstwo 3 : 2 - 2 pkt     

- przegrana 2 : 3 - 1 pkt     

- przegrana 0 : 3 lub 1:3 - 0 pkt     

- walkower 3  pkt     

O kolejności decyduje:      

a/ większa ilość zdobytych punktów,      

b/ lepszy stosunek setów /zdobytych do straconych/,      

c/ lepszy stosunek małych punktów /zdobytych do straconych/,      

d/ wyniki bezpośrednich spotkań.      

 

 

 



V. Zasady uczestnictwa  

1. W rozgrywkach startują zespoły reprezentujące zakłady pracy, kluby młodzieżowe, 

stowarzyszenia sportowe, ogniska i kluby TKKF jak również niezorganizowane grupy amatorskie. 

Zespół musi posiadać nazwę i kapitana lub kierownika drużyny. Niedozwolone jest nazywanie 

drużyn w sposób wulgarny, obraźliwy i niestosowny.      

2. W rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy i zawodniczki posiadający  ważnej licencji na 

sezon 2022/2023 uprawniającą do uczestniczenia w zawodach na poziomie 1 ligi PZPS  oraz Plus 

Ligi. 

 

Zawodnik biorący udział jednocześnie w rozgrywkach 1 ligi, Plus Ligi i OLSIE zostanie 

zdyskwalifikowany do końca rozgrywek ligi OLSA. Wszystkie dotychczas rozegrane mecze przez 

drużynę, w których grał taki zawodnik zostaną zweryfikowane na korzyść przeciwnika w stosunku 

3:0 /25:0; 25:0; 25:0/ i odjęciem punktów za każdy mecz.      

W momencie rozpoczęcia się rundy play-off nie ma już możliwości weryfikacji wyników spotkań 

z rundy zasadniczej.       

3. Zawodnik może reprezentować w danym cyklu rozgrywkowym tylko jeden zespół. Udział tego 

zawodnika w innym zespole uwarunkowany jest przegraniem meczu walkowerem. 

4. Przed rozpoczęciem rozgrywek wszystkie drużyny zobowiązane są w terminie do 09 

października 2022 przedłożyć listę zawodników drużyny na adres e-mailowy  

kontakt@opolskaligasiatkowski.pl 

5. Możliwe jest uzupełnienie list zawodników maksymalnie o 4 osoby w okienku transferowym 

między pierwszą a drugą rundą. W tym czasie zawodnicy mogą zmienić klub w ATLANTIS 

OLS..W fazie play-off uzupełnianie list zawodników jest niedopuszczalne. 

6. Tożsamość zawodników mogą sprawdzić kapitanowie drużyn w obecności sędziego 

prowadzącego mecz - przed rozpoczęciem spotkania lub w sytuacji, gdy zawodnik dołączy do 

drużyny w trakcie meczu, po spotkaniu. 

7.Każda drużyna w trakcie całego sezonu może zgłosić dwóch dodatkowych zawodników, którzy 

przed sezonem nie byli wpisani na listę zawodników w żadnej z drużyn biorących udział w 

turnieju.   

 

VI. Wymogi regulaminowe  

1. Rozgrywki przeprowadzone będę zgodnie z przepisami PZPS.     

2. Zespół musi się składać z minimum 5 zawodników. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są 

posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem. W drużynie mogą grać na boisku 2 kobiety. 

3. Obowiązkiem jest, by drużyna występowała w jednolitych koszulkach. Zawodnicy Libero 

muszą grać w stroju, w którym co najmniej kolor koszulki kontrastuje z ubiorem innych członków 

zespołu.      

4. Udział w danym meczu zawodnika nieuprawnionego skutkuje walkowerem 3:0 /25:0; 25:0;25:0/ 

na korzyść przeciwnika i odjęciem trzech punktów.     

5. Nie przewiduje się przekładania spotkań poza wyjątkowymi sytuacjami.     

Jeśli zespół nie stawi się na meczu w wyznaczonym terminie przegrywa mecz walkowerem 0:3.      

6. Protesty przyjmowane będę przy pomocy poczty elektronicznej na adres 

m.trojanowski99@gmail.com 

Organizator ma max. 14 dni na rozpatrzenie protestu. Nie przewiduje się odwołań na 

rozstrzygnięcia protestów. Protesty dotyczące spotkania składać mogą jedynie drużyny 

zainteresowane, czyli występujący w danym spotkaniu.     

7. Obowiązuje czas i miejsce rozgrywania meczów podane na fp ATLANTIS OLS 

https://www.facebook.com/opolskaligasiatkowki. Drużyna, która w wyznaczonym czasie nie stawi 

się do gry przegrywa walkowerem.     

8. W rozgrywkach ATLANTIS OLS mecze będą rozgrywane piłkami typu MOLTENA 5000. 

Drużyny rozgrywają mecze własnymi piłkami. Sędzia wybiera piłkę do gry. 

mailto:kontakt@opolskaligasiatkowski.pl


9. Wszelkie szkody w obiektach sportowych spowodowane przez uczestników rozgrywek 

powstałe w wyniku celowych działań bądź niechlujstwa pokrywają bezpośredni sprawcy.     

10. Za rzeczy zaginione w czasie rozgrywek Organizator nie odpowiada.     

11. Niedokonanie wpłaty wpisowego powoduje wykluczenie z dalszych rozgrywek.     

12. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych na 

obiektach sportowych.     

13. Zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach ATLANTIS OLS  na własną odpowiedzialność. 

Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników od NNW. 

14. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.     

15. Uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne ze zgodą na utrwalanie i nieodpłatne 

rozpowszechnianie wizerunku uczestników, pozyskanego w trakcie przeprowadzania wydarzenia 

przez Organizatorów, w celu publikacji relacji z wydarzenia na stronach internetowych oraz w 

prowadzonych mediach społecznościowych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r 

(Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

16. O innych sprawach nie ujętych regulaminem decyduje MOSiR i Michał Trojanowski – 

koordynator sportowy  

 

VII. Sprawy finansowe.  

 

Wpisowe za udział w rozgrywkach ATLANTIS OLS w kwocie 1000 zł od drużyny należy uiścić 

do dnia 31.10.2022r. wyłącznie na rachunek bankowy MOSIR OPOLE: 09 1160 2202 0000 0002 

1544 7245 z dopiskiem: udział w rozgrywkach ligowych ATLANTIS OLS – nazwa drużyny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Przetwarzanie danych osobowych 
1. Administratorem  Państwa danych osobowych pozyskanych w związku z rozliczeniem opłaty wpisowej oraz 

relacjonowaniem rozgrywek  jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu z siedzibą przy ulicy Barlickiego 

13, 45-083 Opole. Dane kontaktowe Administratora, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

dostępne są w zakładce ‘Kontakt’ na stronie www.mosir.opole.pl lub pod adresem iod@mosir.opole.pl. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów dotyczących prawa podatkowego i  

rachunkowości (Art. 6.1. lit. c) RODO).  

b. dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu promocji naszej działalności prowadzonej w 

ramach zadań realizowanych w  interesie publicznym (Art. 6.1. lit. e) RODO).  

3. Państwa dane mogą być publikowane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych należących do 

Organizatora i współorganizatorów. Państwa dane mogą być także publikowane, w ten sam sposób, przez miasto 

Opole jako informacje o działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. 

4. W przypadku publikacji w mediach  społecznościowych, dane mogą być przekazywane do państw trzecich 

zgodnie z zasadami mediów społecznościowych. Transfer danych do państw trzecich opiera się o zapisy 

standardowych klauzul umownych, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. 

5. Dane mogą być również ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas 

usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc 

prawną, serwis IT. Państwa dane mogą być również ujawniane podmiotom uprawnionym przepisami prawa.  

6. Wizerunek uczestników będziemy przetwarzać w celach promocyjnych i informacyjnych do momentu 

zaprzestania działalności w tym obszarze przez MOSiR w Opolu. Dane związane z rozliczeniem opłaty 

wpisowej będziemy przetwarzać przez okres 6 lat, w związku z przepisami prawa podatkowego i rachunkowości 

lub do momentu ustania ewentualnych roszczeń 

7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej 

osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do 

przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia udziału w rozgrywkach. 

9. Relacja i zdjęcia, zawierające Państwa wizerunek, mogą być publikowane w oparciu o zezwolenie wyrażone 

poprzez akceptację regulaminu ATLANTIS OLS 2022/2023 
 

 
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem rozgrywek  jest 

koordynator sportowy, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Michał Trojanowski z siedzibą w Opolu, 

nr NIP 7543070178. Z administratorem można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: 

m.trojanowski99@gmail.com 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

a. realizacji umowy dotyczącej udziału w rozgrywkach ATLANTIS OLS 2022/2023, (Art. 6.1. lit. b) 

RODO); 

b. dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w prowadzenia promowania rozgrywek w postaci profilu 

rozgrywek na portalu Facebook, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora  (Art. 6.1. lit. 

f) RODO). 

3. Państwa dane mogą być publikowane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych prowadzonych 

przez Administratora  oraz współorganizatorów. 

4. W przypadku publikacji w mediach  społecznościowych, dane mogą być przekazywane do państw trzecich 

zgodnie z zasadami mediów społecznościowych. Transfer danych do państw trzecich opiera się o zapisy 

standardowych klauzul umownych, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. 

5. Dane mogą być również ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas 

usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc 

prawną, serwis IT. 

6. Wizerunek uczestników będziemy przetwarzać w celach promocyjnych i informacyjnych do momentu 

zaprzestania działalności w tym obszarze przez koordynatora sportowego. 

7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej 

osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do 

przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia udziału w rozgrywkach. 

9. Relacja i zdjęcia, zawierające Państwa wizerunek, mogą być publikowane w oparciu o zezwolenie wyrażone 

poprzez akceptację regulaminu ATLANTIS OLS 2022/2023. 


