REGULAMIN ROZGRYWEK W SIATKÓWKĘ
OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS „ SUWALSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI”
!!!Organizatorzy wymagają dokładnego przeczytania regulaminu
przez każdego uczestnika rozgrywek!!!
ORGANIZATORZY:
MKS ŚLEPSK SUWAŁKI, OSiR SUWAŁKI
MIEJSCE ROZGRYWEK:
Hala Sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 2
CEL IMPREZY:
 umożliwienie młodzieży i dorosłym czynnego wypoczynku w czasie wolnym od pracy i zajęć szk.,
 promowanie zasad FAIR PLAY na boisku podczas rozgrywek i w życiu codziennym,
 popularyzacja siatkówki.
UCZESTNICTWO:
W rozgrywkach mogą brać udział zespoły szkolne, drużyny podwórkowe, zespoły klubowe, firmowe itp.,
które spełniają wymogi niniejszego regulaminu. W rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy
mają aktualną licencję zawodniczą Plus Ligi, I ligi. Dopuszcza się udział jednego zawodnika w zespole
z licencją II-ligową.
SYSTEM ROZGRYWEK:
Rozgrywki prowadzone będą systemem „każdy z każdym” mecz i rewanż. Cztery najlepsze zespoły po
rundzie rewanżowej rozegrają „Final Four 2016” (2 półfinały, mecz finałowy, mecz o 3. miejsce)
I. WARUNKI UDZIAŁU
1. Drużyna musi zgłosić do rozgrywek przynajmniej 6 zawodników. W każdym etapie rozgrywek kapitan
może dopisać kolejnego zawodnika przed meczem informując o tym organizatora. Minimum
5 zawodników może rozgrywać mecz. W przypadku mniejszej liczby zawodników drużyna oddaje mecz
walkowerem.
2. Każda z drużyn musi mieć kapitana (kierownika), który będzie informowany przez organizatorów
o
dalszym przebiegu rozgrywek oraz innych sprawach organizacyjnych.
3. W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy:
 dostarczyć KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ i PODPISANY REGULAMIN ROZGRYWEK
organizatorom (wypełnić czytelnie)
Sekretariat Klubu MKS ŚLEPSK Suwałki
ul. Sportowa 10, 16-400 Suwałki
tel. 508 203 555
email: biuro@slepsk.com.pl
szczegółowe informacje koordynator rozgrywek:
Marcin Orzechowski tel. 502 050 915


OPŁACIĆ WPISOWE 750 zł na konto:
MKS ŚLEPSK Suwałki
16-400 Suwałki
ul. Sportowa 10
Nr rachunku:
Bank BPH 36 10 60 00 76 0000 32 0000 9737 43
Z dopiskiem "Wpisowe do Suwalskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki - nazwa drużyny"

W przypadku zgłoszenia szkoły wpisowe do ligi wynosi 400 zł
Drużyna szkolna - Pracownicy i uczniowie szkoły powinni stanowić min. 75% wszystkich zgłoszonych członków drużyny.

4. Zgłoszenie musi być podpisane przez kapitana lub kierownika, który tym samym zobowiązuje się
opiekować zawodnikami swojej drużyny na każdym meczu i ponosi odpowiedzialność za właściwe
zachowanie się zawodników oraz osób towarzyszących podczas pobytu na zawodach.
Opiekunem może być tylko osoba dorosła (ukończone 18 lat)
5. Uprawnionym do gry jest wyłącznie zawodnik wpisany do karty zgłoszeniowej drużyny. Zawodnik może
być zgłoszony wyłącznie na karcie jednej drużyny.
6. Drużyna, która zgłasza się do ligi nie może używać nazw oraz strojów innych zgłoszonych drużyn.
7. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych w regulaminie
i przepisach gry w rozgrywkach organizowanych przez SALS.
8. Rozgrywki mają charakter rekreacyjny i amatorski, uczestnicy nie są objęci przez organizatora
dodatkowym ubezpieczeniem NW.
II. ORGANIZACJA ROZGRYWEK
1. Terminy spotkań wyznacza organizator. Każda drużyna otrzyma terminarz rozgrywek.
2. Spotkania rozgrywane są do 3 setów bez względu na wynik (sety do 25 zdobytych punktów, w każdym
secie muszą być zachowane minimum 2 punkty przewagi).
3. W spotkaniach obowiązują przepisy PZPS.
4. Oddanie trzech spotkań walkowerem powoduje wykluczenie drużyny z rozgrywek i anulowanie
wyników dotychczasowych spotkań (według zasad PZPS).
5. Organizator zapewnia piłki do rozgrzewki oraz piłki meczowe.
6. Za zwycięstwo w każdym secie zespół otrzymuje 1 punkt.
7. O ostatecznej kolejności zespołów decydują:
 liczba zdobytych punktów,
 stosunek setów wygranych do przegranych,
 stosunek małych punktów zdobytych do straconych.
8. Klasyfikacje indywidualne:
 oprócz klasyfikacji zespołowej, prowadzona będzie również klasyfikacja indywidualna na
najlepszego zawodnika rozgrywek MVP, najlepszego rozgrywającego, atakującego.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo:
 wycofać zawodnika,
 dyskwalifikacji zawodnika,
 dyskwalifikacji drużyny z rozgrywek.
2. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny się poddać wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym
ich dobry stan zdrowia. Za nie wykonanie badań i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji
prawnych odpowiedzialność spada na zawodników.
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach
osób chorych oraz skutki wypadków przed, po i w czasie gry.
4. Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu na podstawie dowodu
osobistego, prawo jazdy, paszportu, legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej.
5. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczu podczas trwania rozgrywek!!!!
8. Wszelkie informacje organizacyjne będą przesyłane drogą mailową od kierownika drużyny oraz na stronie
internetowej www.sals.suwalki.pl www.slepsk.suwalki.pl
9. Organizator udostępnia szatnie dla zespołów biorących udział w danym dniu w rozgrywkach. Obowiązują
zasady korzystania z obiektów OSiR. Za porządek oraz rzeczy pozostawione w szatni odpowiedzialni są
uczestnicy.

Drużyna szkolna - Pracownicy i uczniowie szkoły powinni stanowić min. 75% wszystkich zgłoszonych członków drużyny.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin (podpis kapitana i wszystkich zawodników)

1. ________________________
2. _______________________
3. ________________________
4. _______________________
5. ________________________
6. _______________________
7. ________________________
8. _______________________
9. ________________________
10. ______________________
11. _______________________
12. ______________________

Drużyna szkolna - Pracownicy i uczniowie szkoły powinni stanowić min. 75% wszystkich zgłoszonych członków drużyny.

