SIATKARSKA LIGA KOBIET W LĘBORKU
REGULAMIN
Sezon 2014/2015
I. ORGANIZATOR

Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA, MB Sport, Agencja reklamy Innovatory Ideas.
II. CEL

Popularyzacja piłki siatkowej wśród społeczeństwa miasta Lębork i powiatu lęborskiego w
szczególności kobiet, rekreacja, podnoszenia sprawności fizycznej, integracja środowiska
sympatyków piłki siatkowej.
III. UCZESTNICTWO
1. Podstawą udziału w rozgrywkach, jest zgłoszenie zespołu (z podaniem nazwy zespołu,
imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego kierownika drużyny{kapitana})
w terminie do: 24

września 2014. Termin ten jest ostateczny.

2. Zespoły do rozgrywek ligowych kwalifikuje Organizator.
3. Zakwalifikowany do rozgrywek zespół, zobowiązany jest dostarczyć do Organizatora:
- Imienny wykaz członków zespołu,
- Oświadczenie każdego z członków zespołu o braku przeciwwskazań do gry na druku
Amatorskiej Ligi Siatkówki,
- Pozwolenie na udział w rozgrywkach dla zawodników niepełnoletnich, podpisane
przez jego rodziców (opiekunów prawnych); druk dostępny na stronie internetowej ALS.
Oświadczenia należy przekazać Organizatorowi nie później niż przed rozegraniem
pierwszego meczu.
4. Zakwalifikowany do rozgrywek zespół zobowiązany jest do wpłacenia kwoty 500,00
(pięćset złotych) na konto Lęborskiego Towarzystwa Sportowego UNIA:
Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA
PKO BP o/Lębork
nr: 39 1020 4649 0000 7902 0133 9548
z dopiskiem: Siatkarska Liga Kobiet – nazwa drużyny
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Kopię wpłaty należy przekazać Organizatorowi nie później niż przed rozegraniem pierwszego
meczu.
5. Organizator może zdyskwalifikować z udziału w rozgrywkach ligowych, drużynę, która nie
spełniła któregoś z wymogów zawartych w punktach od 1 - 4.
6. Zgłoszony do rozgrywek zespół musi się składać z minimum sześciu zawodniczek.
7. Zawodniczki zgłoszone do Siatkarskiej Ligi Kobiet mogą grać tylko w jednym zespole.
Podczas całego sezonu nie dopuszcza się transferów zawodników pomiędzy zespołami, ani
dopisywania zawodników w trakcie trwania rozgrywek.

IV. ORGAN LIGI
1. Organizator – Marcin Klukowski.
1.1 Zadania Organizatora:
- Opracowuje Regulamin Rozgrywek,
- Opracowuje terminarz rozgrywek,
- Rozstrzyganie problemów zaistniałych w czasie trwania rozgrywek,
- Kontakty z mediami (prasa, radio, telewizja, internet),
- Podejmuje decyzje o przeznaczeniu środków funduszu powstałego z wpłat
wpisowych.
- Wyznacza sędziów do prowadzenia rozgrywek,
- Zatwierdza wyniki meczów, przyznaje punkty za rozegrane spotkania,
- Podaje wyniki do ogólnej wiadomości,
- Rozstrzyga protesty dotyczące rozegranych meczów

V. ORGANIZACJA ROZGRYWEK (wszystko uzależnione od ilości zgłoszonych drużyn)
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2

SIATKARSKA LIGA KOBIET W LĘBORKU
REGULAMIN
Sezon 2014/2015

1. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.
2. Nie stawienie się drużyny na mecz w wyznaczonym w harmonogramie terminie, powoduje
uznanie walkoweru na korzyść drużyny przeciwnej. Dopuszcza się 15 minutową zwłokę w
przybyciu zespołu na wyznaczona godzinę meczu.
3. Do meczu sędzia może dopuścić drużynę w skład, której wchodzi sześciu zawodników.
4. Drużyna zostaje ukarana walkowerem w przypadku stawienia się na mecz w składzie mniej
niż sześciu zawodników, przypadek ten dotyczy również utraty zawodników podczas meczu.
W momencie braku sześciu zawodników na boisku sędzia przerywa zawody i przyznaje
walkower dla drużyny przeciwnej.
5. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przełożenia meczu. Każda drużyna może
skorzystać z tego przywileju wyłącznie jeden raz i tylko w rundzie zasadniczej, po wyrażeniu
na to zgody drużyny przeciwnej. Organizacją meczu przełożonego zajmuje się drużyna, która
dokonuje przełożenia spotkania (zapewnia miejsce i sędziów we własnym zakresie).
5.1 O zmianie terminu meczu, drużyna przekładająca mecz zobowiązana jest
powiadomić Organizatora najpóźniej na 7 dni przed rozegraniem meczu,
5.2 Wynik meczu, drużyna przekładająca mecz zobowiązana jest podać najpóźniej dwa dni
po rozegranym spotkaniu.
5.3 W przypadku nie rozegrania meczu w przełożonym terminie, na drużyny nakłada
się karę walkowera.
5.4 W przypadku nie podania wyniku przełożonego meczu w wyznaczonym terminie na
drużynę przekładającą nakłada się karę walkowera.
6. Drugi walkower wyklucza drużynę z dalszych rozgrywek.
7. W przypadku wykluczenia lub wycofania się drużyny z rozgrywek, punkty zdobyte przez
poszczególne zespoły w meczach z tą drużyną zostaną anulowane.
8. Wszystkie mecze w rundzie zasadniczej i rundzie play-off będą rozgrywane do dwóch
wygranych setów. Pierwszy i drugi set do 25 punktów i 2 punktów przewagi. Trzeci set tiebreak do 15 punktów i 2 punktów przewagi.
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9. W rozgrywkach będzie obowiązywała następująca zasada punktacji:
3 pkt. dla drużyny która wygrała mecz w stosunku 2:0
2 pkt. dla drużyny która wygrała mecz w stosunku 2:1
1 pkt. dla drużyny która przegrała mecz
0 pkt. dla drużyny ukaranej walkowerem.
10. O kolejności drużyn w tabeli rozgrywek decyduje:
A. Liczba zdobytych punktów,
B. Lepsza różnica setów,
C. Lepsza różnica małych punktów,
D. Bilans bezpośrednich meczy,
E. Losowanie.
11. Mecze będą sędziowane zgodnie z przepisami gry w Piłkę Siatkową zatwierdzonymi
przez PZPS.
15. Odwołania i protesty można składać do Organizatora,
16. Protest pisemnie, może złożyć kapitan, przed podpisaniem protokołu na zakończenie
spotkania. Przy składaniu protestu, zespół wpłaca kaucję w wysokości 20,00 (dwudziestu)
złotych. W przypadku nie uznania protestu kaucja przepada i zasila fundusz Ligi Amatorskiej.
17. Organizator dokonuje rozpatrzenia protestu, swoją decyzję umieszcza na oficjalnej stronie
internetowej www.siatkowka.lebork.pl.
18. Po zakończonym meczu kapitanowie drużyn podpisują protokół.
VI. UWAGI KOŃCOWE
1. Organizatorzy nie odpowiadają za kontuzje odniesione przez zawodników podczas całego
cyklu rozgrywek Siatkarskiej Lidze Kobiet w Lęborku.
2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatni.
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3. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
zawodnicy mogą to uczynić we własnym zakresie.
4. Organizator nie zapewnia przedmedycznej opieki lekarskiej, a jedynie apteczkę pierwszej
pomocy.
5. Zaleca się drużynom grę w jednakowych koszulkach (jednego koloru) z numerami.
Zawodnik Libero powinien występować w koszulce koloru kontrastującego z resztą koszulek
drużyny, lub powinien nosić kamizelkę Libero.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia na stronie internetowej Siatkarskiej Ligi
Kobiet (www.siatkowka.lebork.pl)
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