
REGULAMIN ROZGRYWEK
LIGI 40-latków w piłce siatkowej

 sezon 2019/2020
(zmiany zaznaczone na czerwono)

1. Cel
Celem  ligi  jest  popularyzacja  siatkówki,  jako  jednej  z  form  rekreacji
fizycznej oraz współzawodnictwa i podnoszenia poziomu sportowego.

2. Organizator
Organizatorami Ligi 40 - latków są Miasto Częstochowa i Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Częstochowie ul. Dekabrystów 43, www.mosir.pl, tel.
34 372 07 83, fax 34 372 07 85
Organizator  zastrzega sobie  prawo do  wykorzystywania  nazwy imprezy
w celach promocyjnych.
O wszelkich zmianach w poniższym regulaminie decyduje (po konsultacji
z kapitanami/kierownikami drużyn) organizator. 
Z  ramienia  organizatora  za  kontakt  z  uczestnikami  odpowiada  Marcin
Mazik, tel. 34 372 26 33, e-mail: m.mazik@mosir.pl   
Rozgrywki  dobywają  się  w  Sali  Sportowej  "Częstochowianka"  przy
ul. Rejtana 7c, tel. 34 371 08 44.

3. Uczestnictwo
Prawo startu w rozgrywkach sezonu 2019/2020 mają zawodnicy urodzeni
w  latach  1980  i  starsi.  W  rozgrywkach  nie  mogą  brać  udział
zawodnicy  uczestniczący  jednocześnie  w  sezonie 2019/2020
w rozgrywkach  prowadzonych  przez  PZPS  oraz  podległe  mu
związki okręgowe (OZPS-y).
W  rozgrywkach  nie  mogą  również  uczestniczyć  zawodnicy
występujący w sezonie 2019/2020  w rozgrywkach zagranicznych
prowadzonych  przez  krajowe  związki  centralne  i  okręgowe
(odpowiednicy PZPS).
Zgłoszeni  do  rozgrywek  zawodnicy  biorą  w nich  udział  na  własną
odpowiedzialność. 
Drużyny rozgrywają mecze zawodnikami zgłoszonymi na listach imiennych
przed  rozpoczęciem  I  rundy  rozgrywek  (wzór  listy  ustala  organizator
rozgrywek).  Drużyna  może  zgłosić  do  rozgrywek  dowolną  ilość
zawodników.
Uzupełnianie  składów  możliwe  jest  do  momentu  rozpoczęcia
drugiej rundy rozgrywek.
Transfery  zawodników  pomiędzy  drużynami  możliwe  są  do
momentu rozpoczęcia drugiej rundy rozgrywek.
Każdy  zawodnik  uczestniczący  w  rozgrywkach  musi  posiadać  podczas
meczu dokument potwierdzający tożsamość.
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Zawodnicy  uczestniczą  w  rozgrywkach  na  własną  odpowiedzialność.
Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników od NNW.
4. Przepisy
Liga zostanie rozegrana zgodnie z przepisami PZPS z pominięciem zasad:
- zespół nie musi posiadać zawodnika "libero",
- mecze zostaną rozegrane do dwóch wygranych setów, decydujący set do
15 pkt. 
Spotkania  rozgrywane  będą  piłkami  MIKASA,  dostarczonymi  przez
organizatora. 

5. Forma i termin rozgrywek
Rozgrywki ligowe odbywać się będą systemem każdy z każdym – mecz
i rewanż.
Początek  rozgrywek  zaplanowany  jest  na 09.11.2019 r. Spotkania
rozgrywane będą w soboty i niedziele, zgodnie z terminarzem ustalonym
przez organizatora i dostępnym na stronie www.mosir.pl 
Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  terminów  spotkań
w sytuacjach  wyjątkowych  (rezerwacja  obiektu  na  imprezę  rangi
centralnej, awaria w obiekcie itp.)
Nie przewiduje się przekładania spotkań poza wyjątkowymi sytuacjami. 
Jeżeli w wyjątkowych przypadkach losowych dojdzie do przełożenia meczu
(za wiedzą  organizatora),  to  należy  go rozegrać  w terminie  ustalonym
z organizatorem.  W takim  przypadku  koszty  organizacji  meczu  tj.
wynajmu  sali  i dwukrotności  ryczałtu  sędziowskiego  pokrywa  drużyna
przekładająca mecz. 
Nie ma możliwości przełożenia meczu na trzy kolejki przed zakończeniem
rozgrywek !!!

6. Klasyfikacje
Kolejność  w  tabeli  po  każdej  kolejce  rozgrywek  (tabela)  ustalana  jest
według liczby zdobytych punktów meczowych. 
     3 pkt. – zwycięstwo 2:0
     2 pkt. – zwycięstwo 2:1
     1 pkt. – porażka 1:2
     0 pkt. – porażka 0:2

W  przypadku  równej  liczby  punktów  meczowych  o  wyższym  miejscu
w tabeli decyduje:
a) liczba wygranych meczów,
b) lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do straconych,
c)  lepszy  (wyższy)  stosunek  małych  punktów  zdobytych  do  małych
punktów straconych.
Jeżeli  mimo  zastosowania  powyższych  reguł  nadal  nie  można  ustalić
kolejności,  o  wyższej  pozycji  w  tabeli  decydują  wyniki  meczów
rozegranych pomiędzy zainteresowanymi drużynami w danym sezonie.



Na  zakończenie  rozgrywek  kapitanowie  każdej  z  drużyn  wskażą  MVP
swojej drużyny i w głosowaniu spośród wszystkich uczestników wybiorą
MVP całych rozgrywek sezonu 2019/2020.

7. PUCHAR LIGI
Po sezonie zasadniczym rozegrany zostanie PUCHAR LIGI.
W  Pucharze  Ligi  obowiązuje  rozstawienie  wynikające  z  klasyfikacji
końcowej  Ligi  40-latków sezonu 2019/2020.  Do  Pucharu  Ligi  awansuje
osiem czołowych drużyn zakończonego sezonu ligowego.

Przed startem Pucharu Ligi drużyny mogą wprowadzić zmiany w składach
poprzez  dopisanie  nowych  zawodników  lub  uzupełnienie  składów
zawodnikami  z  drużyny,  która  zajmie  dziewiąte  miejsce w rozgrywkach
ligowych, uzupełnianie składów w trakcie Pucharu Ligi jest niedozwolone.

Rozgrywki pucharowe rozgrywane będą do jednego wygranego meczu (do
dwóch wygranych setów), systemem jak poniżej:

8. Inne postanowienia
- obowiązuje obuwie zmienne,
- drużyny zapewniają sobie stroje we własnym zakresie,
- maksymalny czas drużyny na rozpoczęcie meczu wynosi 15 min.,
-  drużyna,  która  przystąpiła  do  gry  z  zawodnikami  nieuprawnionymi
przegrywa walkowerem (2:0),
- w przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek w trakcie ich trwania
następuje anulowanie osiągniętych wyników,
- zobowiązuje się kapitanów drużyn do opłacenia kwoty wpisowej swojej
drużyny przed rozpoczęciem pierwszego meczu rozgrywanego w lidze.
W  przypadku  nie  dotrzymania  terminu  wpłaty  drużyna  nie  zostanie
dopuszczona do rozgrywek.
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-  warunkiem  uczestnictwa  w  rozgrywkach  jest  uiszczenie  wpisowego
w wysokości  900  zł  brutto  w  terminie  do  dnia:  14.12.2019  r.  -
pierwsza  rata  w  wysokości  450  zł  lub  całość  i do  dnia
08.02.2020 r.  -  ew.  druga  rata  w  wysokości  450  zł.  - wpisowe
obejmuje rozgrywki Ligi 40-latków oraz Puchar Ligi,
- imienne listy zgłoszeń wszystkich drużyn znajdują się w portierni Sali
Sportowej "Częstochowianka",
- przed rozpoczęciem meczu, drużyny na wniosek swego kapitana mają
prawo  do  weryfikacji  składu  drużyny  przeciwnej.  W  tym celu  wszyscy
zawodnicy okazują się dowodem tożsamości, który porównuje się z listą
zgłoszeń,
- rozpoczęcie meczu oznacza, że drużyny nie mają żadnych uwag co do
tożsamości  zawodników  występujących  w  spotkaniu,  jeżeli  w  trakcie
trwania  spotkania  do  którejkolwiek  z  drużyn  dołączy  nowy  zawodnik
ewentualne  sprawdzenie  jego  tożsamości  należy  zgłosić  sędziemu
w przerwie pomiędzy setami bądź bezpośrednio po spotkaniu,
-  drużyna,  która chciała  wprowadzić  przeciwnika w błąd wstawiając  do
składu  zawodnika  nieuprawnionego  automatycznie  zostaje  ukarana
walkowerem,
-  prawo  do  weryfikacji  zawodników  mają  wyłącznie
kapitanowie/przedstawiciele zainteresowanych drużyn,
- dopuszcza  się  możliwość  rozegrania  spotkania  w  5-cio  osobowym
składzie (przed rozpoczęciem meczu należy zgłosić sędziemu ustawienie
drużyny, tzn. ilość zawodników w I i II lini)
- Organizator  rozgrywek  może  przetwarzać  dane  osobowe,  w  tym
wizerunek  osób   uczestniczących  w  rozgrywkach  organizowanych  na
terenie  obiektu  Sala  Sportowa  „Częstochowianka”  w  okresie  trwania
rozgrywek,  kierując  się  zasadami  określonymi  w  ramach  obowiązku
informacyjnego,  które  wskazane  są  w  Klauzuli  Informacyjnej  Obiektu
zgodnie  z  podstawą  prawną  jaką  stanowi:  ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
tzw. RODO) oraz Ustawa z dnia 10.05.2018r. ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
-  Zgłoszenie  drużyny  do  rozgrywek  jest  jednoznaczne  z  akceptacją
niniejszego regulaminu.


