
Regulamin 
 Ligi Amatorskiej Siatkówki  2020

1.  Organizatorem  Ligi  Amatorskiej  Siatkówki  jest  KS  GOK  Trzydnik  Duży  przy  współudziale
gminy Trzydnik Duży i Powiatu Kraśnickiego.
2. Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem turniejowym – 3 turnieje.
3.  Zgłoszenie  do  turnieju  może  złożyć  drużyna  amatorska,  składająca  się  minimum  z  6
zawodników. Maksymalna ilość drużyn w lidze - 8. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do 18 lutego.
4.  Miejsce  turniejów -  hala  sportowa  w  Trzydniku  Dużym na 2  boiskach  równolegle  do  3
wygranych  setów.  Mecze  wg  losowania  które  odbędzie  się  w  niedzielę  23.02.2020  przed
rozpoczęciem 1 turnieju.  Sety do 21 pkt., tibrek do 15 pkt. Na każdym turnieju drużyna rozegra 2
mecze.
5. Punktacja :
Mecz wygrany 3:0, 3:1 w setach  – 3 pkt. dla zwycięzcy, 0 pkt. dla przegranego
Mecz wygrany 3:2 w setach – 2 pkt. dla zwycięzcy, 1 pkt. dla przegranego

            Mecz wygrany walkowerem - 3 pkt. dla zwycięzcy, -1 pkt. dla przegranego
Rozgrywki prowadzone są w oparciu o przepisy gry w piłkę siatkową PZPS.
6. Kierownik (kapitan) drużyny zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora przed pierwszym
meczem  listę   zawodników.  Ostateczną  listę  zatwierdza  Organizator.  Na  liście  zawodników
należy  podać  imię  i  nazwisko  osoby  odpowiedzialnej  za  kontakt  z  organizatorem,  adres  do
korespondencji, numer telefonu i  e-mail.
7.  W rozgrywkach mogą brać udział  zawodnicy,  którzy  skończyli  18 lat  oraz młodsi,  którzy
posiadają pisemne zezwolenie rodziców (prawnych opiekunów) na udział w lidze.
8. O kolejności miejsc decydować będzie:

a. łączna ilość zdobytych punktów w turniejach,
b. bilans bezpośrednich spotkań

9. Zespół, który zajmie pierwsze miejsce otrzymuje medale, puchar  i tytuł Mistrza Ligi za dany 
sezon. Zespoły, które zajmą II i III miejsce otrzymują medale i pamiątkowe puchary. Pozostałe 
drużyny otrzymują dyplomy i pamiątkowe statuetki.
10. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania Ligi rozstrzyga Organizator,  którego decyzje są  
ostateczne.
11.  Organizator  ponosi  odpowiedzialność  cywilną  za  wypadki  zaistniałe  w  czasie  trwania  
zawodów, które wynikły z jego winy. Zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków  
ubezpieczają drużyny   

     we własnym zakresie.
12. Organizator rozgrywek może wprowadzać zmiany w Regulaminie Ligi w porozumieniu 
z kierownikami drużyn. 
13. Wzór listy drużyny przesłany zostanie do drużyn przyjętych po zakończeniu zgłoszeń.

 I turniej -23.02.2020 godz. 11.00
 Pozostałe 2 turnieje ,  8.03 i 22.03.
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