
 Regulamin Amatorskiej Ligi Siatkówki Cięcina 2009 

1. Organizatorem Ligi jest Uczniowski Klub Sportowy Halniaczek Cięcina 
2. Celem Ligi jest umoŜliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi męskimi druŜynami 

grającymi w piłkę siatkową. 

3. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwa Rada Ligi złoŜona z przedstawicieli zawodników, 
organizatora i sędziów. 

4. Warunkiem przystąpienia do Ligi jest pisemne zgłoszenie, na druku stanowiącym załącznik nr 1 
regulaminu, oraz uiszczenie opłaty w wysokości 150 złotych na konto UKS Halniaczek Cięcina do dnia 
10.09.09 

76813100050015252320000010 BS Węgierska Górka 

z dopiskiem liga cięcina 

5. Zawodnicy startują i biorą udział w rozgrywkach Ligi na własną odpowiedzialność ,Organizator 
ubezpiecza zawodników ubezpieczeniem grupowym. 

6. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizowanej Ligi. 

7. Rozgrywki będą rozgrywane na Hali przy Gimnazjum Publicznym im. ks. prof. J. Tishnera w Cięcinie , 
w kaŜdy piątek począwszy od godziny 18.00. Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS . 
Mecze sędziować będzie sędzia posiadający uprawnienia PZPS. Ostateczny terminarz rozgrywek 
dostarczony zostanie druŜynom po zakończeniu zapisów do Ligi tj. do 15.09.2009 

8. Aktualna tabela oraz wyniki wszystkich meczów będą umieszczone na stronie internetowej Ligi, 
dostępnej na portalu www.ciecina.eu 

9. W rozgrywkach Ligi udział brać mogą tylko zawodnicy uprzednio zgłoszeni do rozgrywek . W 
rozgrywkach nie mogą uczestniczyć : 

a) czynni zawodnicy ,występujący w rozgrywkach organizowanych przez PZPS lub SZPS 

b) zawodnicy ,którzy w przeszłości grali II lidze lub wyŜszej 

c) w przypadku byłych zawodników niŜszych lig okres karencji wynosi 5 lat 

d) w przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nie uprawnionego do gry, druŜyna przeciwna 
wygrywa spotkanie walkowerem. 

10. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w systemie kaŜdy z kaŜdym w dwóch grupach w rundzie pierwszej 
i rewanŜowej. Po zakończeniu sezonu zasadniczego odbędzie sie runda play off o miejsca 1-4 dla 
druŜyn ,które zajmą miejsca 1-2 w swoich grupach i play -down dla druŜyn ,które zajmą miejsca 3-4 w 
swoich grupach. 

11. Zwycięzca Ligi otrzymuje nagrody rzeczowe oraz pamiątkowy przechodni Puchar Ligi ,wszyscy 
uczestnicy Ligi otrzymują pamiątkowe medale. 

12. O miejscu w tabeli decyduje: większa ilość zdobytych punktów. W razie równej ilości punktów lepsza 
róŜnica setów, a w drugiej kolejności liczba „małych punktów” (stosunek zdobyte- stracone) i wynik 
bezpośrednich spotkań.  

  


