REGULAMIN
KOSTRZYŃSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN
o „PUCHAR BURMISTRZA”
________________________________________________________________

1. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Niepodległości 11, 66 – 470 Kostrzyn nad Odrą,
tel/ fax 95 752 3716, e-mail: mosir-kostrzyn@post.pl
www.mosir–kostrzyn.pl
2.Termin i miejsce: Liga rozgrywana będzie w okresie
styczeń – luty 2012 w hali MOSiR w Kostrzynie nad Odrą
przy ul Wojska Polskiego 6 oraz w hali przy
ul. Niepodległości 11.
3. System rozgrywek Mecze grane będą zgodnie z
terminarzem gier systemem „każdy z każdym” do dwóch
wygranych setów do 25 punktów. Przy remisie 1:1, trzeci
set grany jest do 15 punktów. Punktacja: za zwycięstwo 2
pkt., za porażkę 1 pkt.. Kolejność w tabeli: zdobyte
punkty, wynik meczu bezpośredniego, różnica setów.
4. Nagrody Zespoły za zajęcie I, II, III miejsca otrzymają
puchary, medale oraz dyplomy. Pozostałe zespoły –
puchary, dyplomy. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych
drużynach nagrodzeni zostaną statuetkami.
5. Zaproszenia Do udziału w lidze zaproszono drużyny:
„Hubertus” Słońsk, „Warta” Kostrzyn, „Odra” Górzyca,
„Spójnia” Ośno, „OLDBOYS” Górzyca, „Nauczyciele”,
PSG Kostrzyn, Zespół Szkół Kostrzyn, „XXL” Kostrzyn,
Gimnazjum nr 1 Kostrzyn, Gimnazjum nr 2 Kostrzyn,
Arctic Paper Kostrzyn, ICT Poland, Bielik Barnówko,
OSiR Dębno, MZK Kostrzyn, Wendre Polska.
Oczekujemy też na zgłoszenia innych chętnych drużyn.

7. Uczestnictwo
Prawo startu mają mężczyźni (dopuszcza się do gry
w zespole także panie), urodzeni w 1995 roku i starsi.
Zgłoszenia w terminie do 12.01.2012 r. przyjmuje biuro
MOSiR. Uczestnik reprezentuje tylko i wyłącznie jeden
zespół. Mecz rozgrywany jest wyłącznie w składzie
6-cio osobowym. Zespół maksymalnie liczy 12 osób.
Obowiązuje wpisowe wysokości 300 złotych od
jednej drużyny – wpłata gotówką w kasie MOSiR lub na
konto: GBS Barlinek o. Kostrzyn – nr 20 8355 0009 0026
7575 2000 0001. Zespoły szkolne – opłata startowa wynosi
150,- złotych. Obowiązuje jednolity strój sportowy oraz
płaskie obuwie sportowe. Za zagubione rzeczy
organizator nie odpowiada. Uczestnicy turnieju ubezpieczają
od następstw nieszczęśliwych wypadków się we
własnym zakresie, a organizator z tego tytułu oraz za brak
przeciwwskazań zdrowotnych nie ponosi żadnej
odpowiedzialności.
ZAPRASZAMY do UDZIAŁU w KLPS !

1 m. ODRA Górzyca
2 m. WARTA Kostrzyn
3 m. OLDBOYS Górzyca
4 m. ZESPÓŁ SZKÓŁ
5 m. OLDBOYS Górzyca
6 m. BIELIK Barnówko
7 m. GIMNAZJUM nr 1 Kostrzyn
8 m. GIMNAZJUM nr 2 Kostrzyn

