REGULAMIN
MALBORSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ 2013/2014
I. Cel – Popularyzacja i podnoszenie poziomu piłki siatkowej wśród, młodzieży i dorosłych. Propagowanie
zdrowego i aktywnego trybu życia wśród lokalnej społeczności
II. Organizator – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko
„Miejskie” Malbork
III. Uczestnictwo
1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, którzy zostaną zgłoszeni przez szkołę, klub sportowy lub jednostkę zgłaszającą na piśmie.
2. Drużyna może liczyć max 12 osób.
3. Osoby, które rozegrały w jednym zespole więcej niż jedno spotkanie nie mogą występować, w innym zespole.
4. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy podpisują oświadczenia, że ich stan zdrowia pozwala im na uczestniczenie w
rozgrywkach.
5. Drużyna zobowiązana jest do zapłacenia wpisowego w wysokości 400 zł – płatne u organizatora pierwszego
dnia przed rozpoczęciem rozgrywek
IV. Zasady współzawodnictwa
1. W grze stosujemy się do obecnie obowiązujących przepisów PZPS.
2. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach rozgrywanie meczu w 5-cio osobowym składzie.
3. Mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów, sety do 25 pkt. (2 pkt. różnicy), set 3 do 15 pkt. (2 pkt. różnicy).
4. System rozgrywek – pierwsza runda „ każdy z każdym”, po rundzie pierwszej - runda druga rozgrywki w dwóch
grupach A i B – w grupach system rozgrywek „ każdy z każdym”. Zespoły do poszczególnych grup zostają
zakwalifikowane na podstawie miejsc po rundzie pierwszej wg. kryterium: 50% do grupy A i 50% do grupy B.
Gdy liczba zespołów będzie nieparzysta decyzję podejmie organizator na podstawie wyników rozegranych
meczów.
5. Terminarz i kolejność spotkań ustala organizator.
6. Nie stawienie się jednej z drużyny na mecz w wyznaczonym terminie oznacza walkower (0 : 2).
V. Zasady punktacji i wyłaniania zwycięzcy.
Zespół wygrywający spotkanie w stosunku 2:0 otrzymuje za zwycięstwo 3 punkty meczowe (duże punkty), a
przegrywający 0 punktów. Za zwycięstwo w stosunku 2:1 drużyna wygrywająca otrzymuje 2 punkty, a
przegrywająca 1 punkt.
Miejsca są ustalane na podstawie ilości zdobytych punktów.
W przypadku, kiedy drużyny zdobędą taką samą ilości punktów decyduje wg podanej kolejności
- bilans wygranych i przegranych setów z wszystkich rozegranych meczów
- wynik i bilans setów z bezpośrednich meczów między zainteresowanymi drużynami
- różnica w małych punktach z wszystkich rozegranych meczów
- różnica w małych punktach z bezpośrednich meczów między zainteresowanymi drużynami
VI. Nagrody
Wszystkie drużyny uczestniczące w rozgrywkach otrzymują puchary i upominki.
Za zajęcie miejsc I-III zespoły otrzymują medale.
Nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach
VII. Miejsce rozgrywek
Hala sportowa Gimnazjum nr 3 w Malborku ul. Wybickiego 32
VIII. Przepisy końcowe
1. Każdy uczestnik powinien być zdrowy, mieć aktualne badania lekarskie oraz być ubezpieczony od
nieszczęśliwych wypadków
2. Wymagane jest zgłoszenie zespołu na piśmie
4. Sprawy nie objęte regulaminem oraz wszelki kwestie sporne i niejasności, jakie mogą wyniknąć podczas
rozgrywek rozstrzyga organizator
5. Osoby nieletnie w trakcie zawodów pozostają pod opieką opiekuna zespołu
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników
7. Runda druga zostanie rozegrana zaraz po zakończeniu rundy pierwszej
8. Na obiekcie sportowym, na którym rozgrywamy mecze obowiązuje zakaz palenia i spożywania alkoholu
9. Zespoły rozgrzewkę przeprowadzają własnymi piłkami

10. Terminarz, wyniki i klasyfikacja będą dostępne na stronie internetowej osir.malbork.pl
Telefony kontaktowe - Zbigniew Kowalski 0 608592566 lub Paweł Tercjak 0 691066406

