REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR BANKU
CZŁUCHOWIE 2014/2015

SPÓŁDZIELCZEGO W

1) W rozgrywkach mogą brać udział wszyscy, którzy ukończyli 13 lat i
nie są zgłoszeni do rozgrywek ligowych od II ligi włącznie (nie dotyczy
juniorów), a zawodnicy z niższych lig mogą brać udział w lidze.
2) Skład drużyny (pisemnie) podany musi być przed rozpoczęciem turnieju w maksymalnie
15 zawodników.
3) W meczach, w których wystąpi nieuprawniony zawodnik zostaną zweryfikowane jako walkower
dla drużyny przeciwnej.
4) W trakcie rozgrywek dopuszczalny jest transfer zawodników pod warunkiem, że zawodnik nie
zagrał więcej niż dwóch meczy w danej drużynie, przy czym taka zmiana może nastąpić tylko
raz w trakcie trwania rozgrywek.
5) Drużyna rozpoczynająca grę musi liczyć minimum 5-ciu zawodników.
6) Mecze będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS. Gra odbywać
się będzie do 2 wygranych setów, a od półfinałów do 3 wygranych setów.
7) Przełożenie meczu jest możliwe jeśli drużyna poinformuje organizatora 2 tygodnie
wcześniej, za obopólną zgodą obydwu drużyn. Mecze będą odbywać się w sobotę
w hali OSiR.
8) Każda drużyna musi wpłacić kwotę 400,00 zł wpisowego przed swoim pierwszym
meczem , drużyny szkolne (składających się wyłącznie z uczniów) 300zł.
9) Zespół wygrywający spotkanie w stosunku 2:0 otrzymuje za zwycięstwo 3 punkty, a przegrywający
0 punktów, przy czym dotyczy to także przegranej walkowerem. Za zwycięstwo w stosunku 2:1
drużyna wygrywająca otrzymuje 2 punkty a przegrywająca 1 punkt.
10) Terminarz rozgrywek może ulec zmianie tylko i wyłącznie z przyczyn obiektywnych za zgodą
Organizatora.
11) Faza zasadnicza turnieju będzie rozegrana systemem każdy z każdym. O kolejności przy
identycznej ilości punktów decyduje:
- większa ilość wygranych spotkań, a przy takiej samej ilości spotkań bezpośredni pojedynek.
12) W play off drużyny zajmujące miejsca 1-8 zagrają 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 systemem (do 2 wygranych
meczów). Drużyny zajmujące miejsce 9 i dalsze zagrają w jednodniowym
turnieju.
13) Każdy bierze udział w lidze na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi
konsekwencji w wyniku nieszczęśliwych wypadków wynikających z uczestnictwa
w lidze.
14) Pierwsze termin rozgrywek odbędzie się 15.11.2014r.
- Zapisy drużyn przyjmowane są do dnia 31.10.2014r.
- Zgłoszenia drużyn można dokonać drogą internetową: osir5@wp.pl
15) Wszystkie sprawy nie ujęte w tym regulaminie, a także sprawy dyscyplinarne będą
rozpatrywane przez Organizatora i sędziów.
Organizator OSiR Człuchów

