REGULAMIN
II AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI
O PUCHAR WÓJTA GMINY CELESTYNÓW 2018

I. Cel:
Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, podnoszenie sprawności fizycznej,
popularyzacja gry w piłkę siatkową wśród mieszkańców Gminy Celestynów.
II. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie
III. Termin i miejsce:
Rozgrywki będą odbywać się w Gminnej Sali Gimnastycznej w Celestynowie
Dokładne terminy poszczególnych spotkań ujęte zostaną odrębnym terminarzem gier,
ustalonych po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
IV. System rozgrywek:
I runda grupowa (dwie grupy) każdy z każdym (do dwóch wygranych setów)
II runda pucharowa (do dwóch wygranych setów)
System rozgrywek może ulec zmianie ze względu na ilość zgłoszonych zespołów.
V. Zasady klasyfikacji drużyn:
1. Za zwycięstwo zespół otrzymuje 2 punkty.
2. Walkower (v.o) : 2:0 (sety 25:0, 25:0); drużyna zwycięska 2 punkty; drużyna w stosunku
do której orzeczony został v.o otrzymuje 0 punktów.
VI. O kolejności końcowej decyduje:
1. Większa ilość zdobytych punktów.
2. Lepszy stosunek setów (zdobytych do straconych).
3. Lepszy stosunek małych punktów (zdobytych do straconych).
4. Wyniki bezpośrednich spotkań.

VII. Zasady uczestnictwa:
1. Udział w zawodach jest płatny i wynosi:
- 100 zł od drużyny dorosłych (np. zakład pracy) wpłaty na konto Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Celestynowie nr: 57 8001 0005 2002 0008 6121 0003
- drużyny szkolne zwolnione są z opłaty.
2. W rozgrywkach startują zespoły reprezentujące zakłady pracy, szkoły, drużyny osiedlowe,
inne.
3. Każdy zespół

może

posiadać tylko dwóch zawodników aktualnie uczestniczących

na podstawie licencji w zawodach prowadzonych przez PZPS od III ligi wzwyż.
4. Drużyny muszą składać się z kobiet i mężczyzn (wymóg przynajmniej jednej kobiety
w drużynie), jednakże przepisy dotyczące wysokości siatki obowiązują tak jak w zawodach
mężczyzn, czyli górna taśma siatki znajduje się na wysokości 243 cm .
5. Zawodnik może reprezentować w danym cyklu rozgrywek tylko jeden zespół. Udział tego
zawodnika w innym zespole uwarunkowany jest wycofaniem się z rozgrywek drużyny,
w której był zgłoszony.
6. W przypadku drużyny - reprezentacji szkół musi w zgłoszeniu znaleźć się osoba
sprawująca funkcję opiekuna - trenera.
7. Uczestniczący winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.
8. W przypadku drużyn koleżeńskich lub osiedlowych, jeżeli zawodnicy nie mają
ukończonego 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców (opiekunów
prawnych) na udział w zawodach, którą wraz ze zgłoszeniem przedkłada organizatorom
kapitan zespołu.
9. Tożsamość zawodników mogą sprawdzić kapitanowie drużyn w obecności sędziego
prowadzącego mecz lub organizatora, ale przed rozpoczęciem spotkania.
VIII. Wymogi regulaminowe.
1. Terminarz spotkań będzie podany z odpowiednim wyprzedzeniem

na stronie:

http://gokcelestynow.pl/
2. Rozgrywki przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZPS.
3. Zespół przystępujący do meczu musi się składać z minimum 6 zawodników. Tylko
w przypadku kontuzji w trakcie meczu istnieje możliwość kontynuowania gry w składzie
5-cio osobowym.

4. W trakcie rozgrywek możliwe jest uzupełnienie listy zawodników maksimum o trzy osoby,
pod warunkiem, że osoby nie były zgłoszone w innej drużynie.
5. Udział w danym meczu zawodnika nieuprawnionego powoduje walkowera.
6. Obowiązuje czas i miejsce podane w terminarzu. Drużyna, która w ciągu 10 minut
od wyznaczonego czasu nie stawi się do gry przegrywa walkowerem. Przekładania meczów
nie przewiduje się.
7. Organizatorzy zapewniają do rozgrywek piłki typu „ Molten”.
8. Wszelkie szkody spowodowane w obiektach, w których odbywają się zawody pokrywają
bezpośredni sprawcy.
9. Za rzeczy zaginione w czasie rozgrywek organizatorzy nie odpowiadają.
10. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i
środków odurzających na terenie Gminnej sali gimnastycznej. Obowiązuje bezwzględny
zakaz przebywania osób nietrzeźwych na terenie sali gimnastycznej.
11. O innych sprawach nie ujętych regulaminem decydują: sędzia zawodów i Organizator.
Zgłoszenie drużyny jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
12. Drużyna musi posiadać swoją nazwę, kapitana, telefon kontaktowy, jednolity strój
sportowy. W przypadku braku stroju (jednolitego z drużyną) sędzia lub Organizator ma
prawo nie dopuścić zawodnika lub zespołu do gry. Każdy zawodnik zobowiązany jest do
złożenia oświadczenia, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do gry w lidze.
Osoby niepełnoletnie składają również zgodę rodziców/opiekunów prawnych.
IX. Zgłoszenia.
1. Zgłoszenia do rozgrywek przyjmowane są do dnia 28.02.2018 r.
2. Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie GOKiS; 05-430 Celestynów,
ul. Regucka 1, tel. (22) 789-71-02 lub w budynku Gminnej Sali Gimnastycznej przy ulicy
prof. Hilarego Koprowskiego 2 w Celestynowie
3. Pełne zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:
- wypełnioną Kartę Zgłoszeniową zawierającą oświadczenia zawodników,
- dowód wpłaty wpisowego,
- pisemne zgody rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich).
Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do dnia: 28.02.2018 r. w kopercie A4
podpisanej nazwą drużyny.
4. Wszystkie zgłoszone zespoły będą poinformowane o spotkaniu organizacyjnym
z Organizatorem.

