REGULAMIN ROZGRYWEK
CIECHANOWSKIEJ MŁODZIEŻOWEJ LIGI SIATKÓWKI.
ORGANIZATOR:
Uczniowski Klub Sportowy „Mechanik” w Zespole Szkół nr 1w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 24.
MIEJSCE ROZGRYWEK:
Spotkania rozgrywane będą na obiektach sportowych zespołów zgłoszonych do
rozgrywek.
UCZESTNICTWO:
W rozgrywkach mogą brać udział zespoły szkolne, w skład których wchodzą
uczniowie tylko jednej szkoły.
Do udziału w rozgrywkach zostały zaproszone:
1. I LO w Ciechanowie
2. ZS 1 w Ciechanowie
3. ZS 2 w Ciechanowie
4. ZS 3 w Ciechanowie
5. ZST w Ciechanowie
6. Gimnazjum w Opinogórze
7. Gimnazjum w Karniewie
8. LO w Glinojecku
9. ZS CKR w Gołotczyźnie
SYSTEM ROZGRYWEK:
System rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów będzie ustalony
po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń 16.10.2015.
Propozycje: system „każdy z każdym” mecz i rewanż / podział na grupy (w
grupach rozgrywki mecz i rewanż zakończone turniejem finałowym
wyłaniającym ostateczną kolejność w rozgrywkach) / inne.
WARUNKI UDZIAŁU:
1. Drużyna powinna zgłosić min. 6 zawodników.
2. Każda drużyna musi mieć wyznaczonego kapitana oraz opiekuna/trenera,
który będzie informowany przez organizatorów o sprawach
organizacyjnych.
3. W celu zgłoszenia zespołu do rozgrywek należy wypełnić kartę
zgłoszeniową i dostarczyć na adres UKS „Mechanik” do 20.10.2014.
4. Zgłoszenie musi być podpisane przez dyrektora szkoły i opiekuna zespołu
(który tym samym zobowiązuje się opiekować zawodnikami swojej
drużyny na każdym meczu i ponosi odpowiedzialność za zachowanie
zawodników oraz osób towarzyszących podczas pobytu na zawodach)

5. Uprawniony do gry jest zawodnik wpisany do karty zgłoszeniowej
drużyny.
6. Drużyna, która zgłasza się do ligi nie może używać nazw oraz strojów
innej drużyny.
7. Zgłoszenie jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych w
regulaminie i przepisach gry w rozgrywkach organizowanych przez UKS
„Mechanik”.
8. Rozgrywki mają charakter rekreacyjny i amatorski. Uczestnicy nie są
objęci dodatkowym ubezpieczeniem NNW przez organizatora rozgrywek.
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
9. Przed każdym meczem opiekun zespołu wypełnia protokół meczowy.
ORGANIZACJA ROZGRYWEK:
1. Organizator wyznacza ramowe terminy rozegrania spotkań.
2. Spotkania rozgrywane są do 3 wygranych setów. Gospodarz meczu
(turnieju) zapewnia obsadę sędziowską (sędzia główny, protokolant,
tablica wyników).
3. W spotkaniach obowiązują przepisy PZPS.
4. Drużyny zobowiązane są do posiadania jednolitych strojów sportowych.
5. Zespoły zobowiązane są do posiadania własnych piłek do rozgrzewki.
Gospodarz meczu zapewnia tylko piłki meczowe.
6. Za zwycięstwo w meczu w stosunku 3-0, 3-1 wygrany otrzymuje 3 pkt,
pokonany 0 pkt. Za zwycięstwo w stosunku 3-2 wygrany otrzymuje 2 pkt,
pokonany 1 pkt.
7. O ostatecznej kolejności decyduje:
 Liczba zdobytych punktów.
 Stosunek setów wygranych do przegranych.
 Stosunek małych punktów zdobytych do straconych.
 Wynik bezpośredniego pojedynku pomiędzy zainteresowanymi
drużynami.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów organizator
ma prawo do weryfikacji meczu lub dyskwalifikacji zawodnika lub
drużyny.
2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki
wynikające z udziału w rozgrywkach oraz skutki wypadków przed, w
trakcie lub po grze.
3. Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych
do meczu.

4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione na terenie obiektów, na których są rozgrywane spotkania
ligi.
5. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny być poddane badaniom
lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Za wykonanie
badań i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji
prawnych odpowiedzialność spada na zawodników i opiekuna
drużyny.
6. Do interpretacji regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

