REGULAMIN
SUSKIEJ LIGI SIATKÓWKI
Sezon 2018/2019
CEL ZAWODÓW:
- popularyzacja gry w piłkę siatkową w Gminie Susz i gminach ościennych.
- konfrontacja poziomu wyszkolenia zawodników uprawiających rekreacyjnie piłkę siatkową
- wyłonienie najlepszego zespołu ligi piłki siatkowej w Suszu

ORGANIZATOR:
- Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu

TERMIN I MIEJSCE:
- zawody będą rozegrane w Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu,
ul. Piastowska 5c w piątki. Rozpoczęcie I kolejki SLS nastąpi w dniu 23. 11. 2018r. o godz.
1830 drużyny muszą być gotowe do gry najpóźniej o 1845. Wejście na halę od godziny 18.00

UCZESTNICTWO:
1. W lidze uczestniczą zespoły w składach 12 osobowych, które opłacą wpisowe w kwocie
300zł do dnia 21. 11. 2018r.
2. Po złożeniu listy zawodników/zawodniczek zgłoszonych do ligi do dnia 21. 11. 2018r. w
sekretariacie CSiR w Suszu (zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane).
3. Lista zawodników może zostać uzupełniona do 23. 11. 2018r. włącznie.
4. Zawodnik/ zawodniczka zgłoszony do ligi może reprezentować tylko jeden zespół do końca
rozgrywek.

5. Skład drużyny można uzupełniać w każdej fazie rozgrywek, lecz liczba zawodników w
drużynie nie może przekraczać 12 osób.
6. Każda zmiana zawodnika lub dopisanie zawodnika kosztuje 20 zł za osobę.
7. W lidze mogą brać udział zawodnicy aktualnie występujący w rozgrywkach PZPS.
8. Drużyny ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
9. Przejazd drużyny na zawody na koszt własny.
10. Obowiązują stroje sportowe, miękkie obuwie.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas trwania rozgrywek
i za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
12. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów w szatniach i na
terenie hali sportowej. W przypadku przyłapania drużyny bądź zawodnika reprezentującego daną
drużynę na łamaniu niniejszego zapisu regulaminowego cała drużyna zostanie wykluczona
z rozgrywek.
13. Szatnie zostaną przypisane do poszczególnych zespołów na każdej kolejce.
PRZEPROWADZENIE ZAWODÓW:
1. Liga zostanie rozegrana systemem „każdy z każdym z rundą rewanżową” według terminarza
rozgrywek ligi.
2. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, równocześnie na dwóch lub trzech
boiskach.
3. Minimalna liczba graczy niezbędna do rozpoczęcia meczu to 5 osób. W przypadku zdarzeń
losowych np. kontuzja, drużyna może skończyć mecz w minimalnej liczbie 4 zawodników. W
przypadku posiadania przez drużynę 3 zawodników obowiązuje walkower 2-0.
4. Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZPS, sędziowane przez sędziów
wyznaczonych przez organizatora zawodów.
5. W przypadku, gdy któraś z drużyn z różnych powodów nie będzie mogła dojechać na daną
kolejkę, może porozumieć się z organizatorem oraz z drużynami, z którymi miały być

rozgrywane mecze w celu przeniesienia meczów na inny termin. Przeniesienia należy zgłosić
organizatorowi co najmniej na dzień przed rozegraniem danej kolejki,
6. W razie nie stawienia się na mecze oraz niezgłoszenia tego faktu organizatorowi oraz
drużynie przeciwnej mecze zostaną uznane za przegrane w stosunku setów 2:0

PUNKTACJA:
 za zwycięstwo w stosunku 2:0 ,zespól otrzymuje 3 pkt.
 za zwycięstwo 2:1 zespół zwycięzców otrzymuje 2 pkt., a zespół przegrany 1 pkt.
 za porażkę 0:2, zespół otrzymuje 0 pkt.
 o kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje kolejno:


większa ilość zdobytych punktów,



lepszy stosunek setów,



lepszy stosunek małych punktów,

NAGRODY:
 Najlepsze 3 zespoły otrzymują puchary.
 Najlepszy zawodnik ligi otrzyma pamiątkowe wyróżnienie (wybierają kapitanowie
wszystkich drużyn).
 Koszulki dla najlepszej drużyny.
 Mistrz ligi nabędzie prawo do zapisu na kolejny sezon bez konieczności uiszczania
wpisowego.

SPRAWY KOŃCOWE:
1. Zespoły we własnym zakresie zapewniają sobie piłki do rozgrzewki.
2. Organizator zabezpiecza piłki meczowe.
3. Kapitanowie drużyn odpowiadają za porządek i dyscyplinę na obiekcie i w szatniach
oraz za szkody materialne spowodowane przez drużynę.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu oraz korekt w razie potrzeby w dniu rozpoczęcia zawodów
Centrum Sportu i Rekreacji, Piastowska 5c, 14-240 Susz, tel./fax 05527870008.

ORGANIZATOR

