REGULAMIN

Małopolska Ekstraligi Siatkówki Amatorskiej (MESA)2014/2015r

1. Cel:
1.1. Popularyzacja siatkówki
1.2. Stworzenie widowiska i dobrej zabawy dla uczestników i widzów.

2. Organizator
2.1. UKS Zalew Świnna Poręba oraz Mariusz Glanowski (nr kom. 606-457-376)
2.2. Organizator zabezpiecza salę i obsadę sędziowską.

3. Termin i miejsce.
3.1. Październik 2014 r. – Marzec 2015 r.
3.2. Hala Sportowa SP Świnna Poręba.
3.3 Przybliżony start rozgrywek 28.09.2014r

4. Uczestnictwo
4.1. W lidze mogą startowad zawodnicy (zawodniczki), którzy/które
ukooczyli/ukooczyły 16-ty rok życia najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnieju.
4.2. Zawodnicy (zawodniczki), którzy/które nie ukooczyli / nie ukooczyły18-tego
roku życia muszą posiadad pisemną zgody rodziców lub opiekunów prawnych
zawodnika/zawodniczki na udział w turnieju.
4.3. W lidze mogą brad udział zespoły reprezentujące inne kraje.
4.4. Organizator zakłada udział maksymalnie 10 zespołów.
4.5. O udziale w lidze decyduje kolejnośd zgłoszenia i organizator, zgłoszenia do 20 września 2014r.
4.6. Wpłacenie wpisowego w kwocie 300 zł do 20 września, nieuiszczenie kwoty przez drużynę jest
jednoznaczne z nieprzystąpieniem i niedopuszczeniem do rozgrywek MESA (możliwośd wpłacenia wpisowego na
treningach UKS Zalew w Hali Sportowa SP Świnna Poręba, wtorek, czwartek w godz 18-20,30 u Mariusza Glanowskego bądź
Dariusza Trzop)

4.7. W lidze mogą brad udział drużyny składające się z zawodników amatorów oraz
drużyny, w których występują aktualni zawodnicy z IV i III ligi.
4.8. W drużynach mogą występowad kobiety.
4.9. Drużyna może liczyd maksymalnie 12 zawodników.
4.10. Każdy z uczestników bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialnośd.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe w trakcie turnieju kontuzje
oraz nie ubezpiecza zawodników.

5. System rozgrywek
5.1. System rozgrywek - każdy z każdym, mecz i rewanż (faza zasadnicza). Finał system play-off. (faza play-off)
O zakwalifikowaniu do play-off decyduje miejsce w tabeli po ostatnim turnieju eliminacyjnym przy 10 zespołach.

play-off po ostatnim turnieju eliminacyjnym przy 8 zespołach oraz 9 zespołach z czego ostatnia (9 po fazie
zasadniczej) drużyna nie kwalifikuje się do play-off

5.2. Mecze rozgrywane będą:
- przy 6 – ściu drużynach na jednym boisku,
- przy większej ilości na 2- uch boiskach.6. Ogólne zasady gry

6. Zasady Gry
6.1 Mecze rozgrywane będą według oficjalnych przepisów PZPS, do 2 wygranych
Setów, tie break do 15 punktów.
6.2 Wysokośd siatki – 2,43 m
6.3 Punktacja: - za zwycięstwo 2:0 - 3 pkt.
- za zwycięstwo 2:1 - wygrany 2 pkt., przegrany - 1 pkt.
- za przegraną 0:2 - 0 pkt.
6.4 O miejscu w tabeli decydują: zdobyte duże punkty, stosunek setów, stosunek
małych punktów. W przypadku, gdy dwie drużyny mają taką samą ilośd punktów,
stosunek setów i małych punktów o miejscu decyduje bezpośredni pojedynek
pomiędzy tymi drużynami.
6.5. Podczas gry w meczu nie uprawnionego zawodnika (nie wpisanego w listę zawodników drużyny) drużyna
otrzymuje WALKOWER, po złożenia protestu przez drużynę przeciwną po meczu, lecz nie później niż do
rozpoczęcia następnego meczu.

6.6. Przy nie stawieniu się drużyny na boisku przy ustalonej godzinie meczu sędzia odgwizduje walkower po
upływie 10 minut od ustalonej godziny meczu dla drużyny która nie wstawiła się na boisku.
6.7. Na boisku nie może znajdowad się mniej niż 5 zawodników w drużynie.

7. Sprzęt do gry
7.1. Mecze ligowe będą rozgrywane piłkami do siatkówki firmy Molten
7.2. Organizator nie zabezpiecza piłek.
7.3. Każdy zespół powinien posiadad jednolite stroje sportowe.
7.4. Obowiązuje obuwie sportowe o miękkiej podeszwie.

8. Zgłoszenia
8.1 Zgłoszenie musi zawierad (Wypełnia kapitan podczas pierwszych rozgrywek):
a) Listę zawodników/zawodniczek, imię i nazwisko, datę urodzenia.
b) Każdy zgłaszany zespół musi posiadad nazwę oraz wyznaczonego
kapitana.
c) Kontakt mailowy i telefoniczny do kapitana drużyny (wszystkie informacje
będą przesyłane zawodnikom drogą elektroniczną).

9. Postanowienia koocowe
9.1. Organizator nie zabezpiecza piłek do gry.
9.2. Każdy zawodnik bierze udział w lidze na własną odpowiedzialnośd.
9.3. Organizator zastrzega sobie dopisywania zawodników podczas rozgrywek MESA
9.4. Organizator zastrzega sobie zmian terminów, przenoszenia i kolejności rozgrywania meczy ligowych
9.5 Organizator nie ubezpiecza zawodników ligi od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
9.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe w trakcie trwania turnieju
urazy i kontuzje.
9.7. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników ligi podczas rozgrywek.
9.8. Organizator nie zwraca kosztów wpisowego w przypadku nie stawienia się
zespołu do ligi.
9.9. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej
interpretacji regulaminu.
9.10. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje organizator

ORGANIZATOR
Kapitan jest zobowiązany zapoznad drużynę z regulaminem!!!!!

