REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI
PUSZCZYKOWO - STĘSZEW
SEZON 2017/2018




1.
CEL IMPREZY
Umożliwienie aktywnego wypoczynku
Popularyzacja koszykówki w wydaniu rekreacyjnym
Propagowanie zdrowego stylu życia

2. ORGANIZATOR
MIASTO PUSZCZYKOWO, Referat Promocji, Kultury i Sportu, ul. Podleśna 4,
62-040 Puszczykowo, Inspektor ds. sportu Joanna Hejnowicz, tel. 666 851 382
3. WSPÓŁORGANIZATOR
DOM KULTURY W STĘSZEWIE, ul. Poznańska 22A, 62-060 Stęszew,
Dyrektor Domu Kultury Mateusz Niedźwiedź, tel. 694 936 499
Do obowiązków organizatora należy:
 opracowanie terminarza rozgrywek
 weryfikacja odbytych spotkań ligowych
 zapewnienie obsady sędziowskiej
 zapewnienie opieki medycznej
4. . MIEJSCE ROZGRYWANIA TURNIEJÓW
 Hala widowiskowo-sportowa w Puszczykowie, ul. Podgórna 21
 Hala widowiskowo-sportowa w Stęszewie, ul. Poznańska 22A
5. TERMINARZ ROZGRYWEK:

 27.10. 2018 – Puszczykowo
 10.11.2018 – Stęszew
 24.11.2018 – Puszczykowo
 09.12.18 – Stęszew
 16.12.18 – Puszczykowo
Przerwa świąteczno-noworoczna
 12.01.19 – Puszczykowo
 26.01.19 – Stęszew
 16.02.19 – Stęszew
 23.02.10 – Puszczykowo
 02.03.19 – Stęszew
 23.03.19 - Puszczykowo
 06.04.19 – Stęszew
 13.04.19 – Puszczykowo (Podsumowanie ligi)

6. UCZESTNICTWO I ZGŁASZANIE DRUŻYN
1. W rozgrywkach Amatorskiej Ligi Koszykówki Puszczykowo-Stęszew
uczestniczą drużyny, które zgłoszą się do rozgrywek za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres hejnowicz@puszczykowo.pl.
2. Zespół zostanie dopuszczony do rozgrywek po spełnieniu wymogów
regulaminowych polegających na:
 przedłożeniu listy ze składem drużyny (Załącznik nr 1)
 wpłaceniu na konto Miasta Puszczykowa wpisowego, które wynosi
(niezależnie od ilości rozegranych turniejów):
 dla drużyn, w których w składzie występuje minimum 5 mieszkańców
Puszczykowa i\lub Stęszewa – 200 zł
 dla pozostałych – 500 zł.
3. Wpłaty należy dokonać na konto:
29 1240 6595 1111 0010 5577 8276
(Miasto Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo)
do dnia 25 października 2018 roku. W tytule należy podać nazwę
drużyny.
4. Drużyny składają się z maksymalnie 10 zawodników, 5 na boisku.
5. Każdy zawodnik może reprezentować w rozgrywkach tylko jedną drużynę.
6. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z gry nie ma możliwości zmiany
drużyny do końca rozgrywek.
7. Nie wprowadza się w rozgrywkach górnej granicy wieku. Dolną granicą
wieku jest ukończone 14 lat. Zawodnik niepełnoletni musi przedłożyć
pisemną zgodę rodziców na udział w w/w rozgrywkach wraz z
oświadczeniem rodzica o stanie zdrowia. (Załącznik nr 2)
5. BADANIA LEKARSKIE I UBEZPIECZENIE
Każdy zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające
jego zdolność do gry w piłkę siatkową lub złożyć oświadczenie o zdolności do
udziału w turnieju (Załącznik nr 3).
Ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków mających
związek z udziałem w rozgrywkach drużyny dokonują we własnym zakresie.
6. NAGRODY
Najlepsze trzy zespoły otrzymają nagrody rzeczowe i medale. Pozostałe drużyny
otrzymują pamiątkowe medale.
7. PRZEPISY GRY
a) Liga jest prowadzona w formule Grand Prix
b) każda drużyna składa się z minimum pięciu uczestników, którzy przed
przystąpieniem do gry muszą zostać zgłoszeni do głównego organizatora
c) organizatorzy mają prawo do dyskwalifikacji z turnieju uczestnika lub
całego zespołu w następujących sytuacjach:
 występ w zespole uczestnika nie zgłoszonego do turnieju
 wybitnie niesportowego zachowania
d) uczestnicy muszą posiadać i na żądanie organizatora okazać aktualny
dokument tożsamości z datą urodzenia i zdjęciem; odmowa okazania

takiego dokumentu może spowodować zawieszenie występów lub nawet
wykluczenie
e) zespołom przysługuje prawo do 5 minutowej rozgrzewki, zespół
rozpoczynający grę wyłaniany jest drogą losowania
f) system gry oraz czas gry zostanie ustalony po zgłoszeniu się wszystkich
drużyn; czas nie będzie zatrzymywany (z wyjątkiem ostatniej minuty gry),
wygrywa zespół, który zdobędzie większą ilość punktów;
g) w przypadku remisu rozgrywana jest 2 minutowa dogrywka; w przypadku
dwóch dogrywek zwycięża zespół, który w kolejnej (trzeciej) dogrywce
pierwszy zdobędzie dwa punkty
h) zawodnik zdyskwalifikowany w jednym meczu nie może grać w meczu
następującym po meczu, w którym został zdyskwalifikowany
i) nad prawidłowym przebiegiem meczu (faule, błędy, auty) czuwają
sędziowie, do których należy ocena błędów oraz zaliczenia lub niezaliczenia
punktów oraz ocena faul
j) we wszystkich spornych kwestiach dotyczących gry głos decydujący ma
sędzia boiskowy
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Podczas ostatniego turnieju (13.04.19 w Puszczykowie), nastąpi końcowe
podsumowanie punktów uzyskanych przez drużyny, wyłonienie zwycięzców
oraz zostaną wręczone medale i nagrody.
Niniejszy regulamin stanowi wraz z przepisami gry w piłkę koszykową
podstawę rozgrywek Amatorskiej Ligii Koszykówki Puszczykowo-Stęszew.
Organizatorzy mogą mienić termin lub odwołać turniej w związku z brakiem
dostępu do hali sportowej, po czym będą informowali kapitanów drużyn
droga mailową lub telefonicznie.
W
sprawach
organizatorzy.

nieuregulowanych

Organizatorzy zastrzegają sobie
w harmonogramie rozgrywek.

niniejszym

regulaminem

decydują

prawo

wprowadzania

zmian

do

9. ZGODY
Zawodnicy biorąc udział w ALKosz Puszczykowo-Stęszew wyrażają zgodę na
wykorzystanie przez organizatorów ich wizerunku (foto, video) dla celów
marketingowych, promocyjnych, związanych z działalnością sportową Miasta
Puszczykowa oraz rekreacyjną Domu Kultury w Stęszewie.

Załącznik nr 1
Do Regulaminu
Amatorskiej Ligi Koszykówki
Puszczykowo-Stęszew
Sezon 2018/2019
LISTA ZAWODNIKÓW ZESPOŁU: ………………………………………………
Lp.

Nazwisko i
imię

Adres
zamieszkania

Rocznik Adres e-mail

Telefon

Załącznik nr 2
Do Regulaminu
Amatorskiej Ligi Koszykówki
Puszczykowo-Stęszew
Sezon 2018/2019

Ja……………………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na
udział
Imię nazwisko rodzica / opiekuna

mojego/ej
………………………………………………………………………………………………,

syna/córki

Imię nazwisko dziecka

PESEL …………………….......…………………………………….

w rozgrywkach Amatorskiej

PESEL dziecka

Ligi Koszykówki Puszczykowo – Stęszew w sezonie 2018/2019.
Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na jego udział w zawodach
sportowych.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora wizerunku dziecka (foto,
video) dla celów marketingowych, promocyjnych, związanych z działalnością
sportową Miasta Puszczykowa.

_____________________
Podpis rodzica/opiekuna

Załącznik nr 3
Do Regulaminu
Amatorskiej Ligi Koszykówki
Puszczykowo-Stęszew
Sezon 2018/2019

________________________________
(Imię i nazwisko)

_____________________________
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału
w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Koszykówki Puszczykowo-Stęszew w sezonie
2018/2019.

_________________________
(podpis zawodnika)

