LIGA MICHAŁA 2020 – SIATKÓWKA
REGULAMIN

§1
1.
2.
3.
4.

Organizator: Arena Żagań Sp. z o. o.
Termin rozgrywania: marzec – czerwiec 2020 roku
Miejsce: Hala Arena Żagań, ul. Kochanowskiego 6
Cel: promowanie sportu wśród mieszkańców Żagania oraz zainicjowanie aktywnego spędzania
czasu wolnego.
§2

1. Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie podany niezwłocznie po zakończeniu naboru
zespołów oraz ewentualnym przeprowadzeniu eliminacji.
2. Terminy rozgrywania poszczególnych spotkań będą publikowane na oficjalnej stronie
www.arena.zagan.pl.
3. Zgłoszenie zespołu drogą elektroniczną lub telefoniczną w terminie podanym w komunikacie
organizacyjnym przed rozpoczęciem sezonu.
4. Zgłoszona do rozgrywek drużyna składa się minimalnie z 8 zawodników.
5. Do gry mogą przystąpić tylko te osoby, które są podane zarówno w formularzu zgłoszeniowym
jak i w protokole meczowym.
a. Zawodnik może być zapisany tylko do jednej drużyny.
b. W każdym zespole na boisku może przebywać co najwyżej dwóch zawodników
zgłoszonych do rozgrywek III ligi.
c. Przed rozpoczęciem Ligi Michała, każdy kapitan zespołu , podaje wypisanych
zawodników uprawnionych do gry w lidze organizatorowi, nie więcej niż 10 z imienia
i nazwiska. Po zgłoszeniu zespołu , w trakcie nie można dopisywać zawodników do
ligi.
d. Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia tożsamości zawodnika
w przypadku uzasadnionej wątpliwości, iż nie został on zgłoszony do rozgrywek lub
przypisany jest do innego zespołu. Sprawdzenie takie może dokonać także
w przypadku podejrzenia, że zawodnik jest zrzeszony w PZPS.
§3
1. Liga składa się z sześciu zespołów. Szczegółowy system rozgrywek zostanie podany
w odrębnym komunikacie po zakończeniu naboru.
2. W rozgrywkach nie mogą brać udziału osoby będące zawodnikami zrzeszonymi w PZPS .
W przypadku, gdy w spotkaniu lub spotkaniach weźmie udział nieuprawniony zawodnik, mecze
z udziałem tego zawodnika zostaną zweryfikowane, jako walkower.
3. Złożenie protestu przez kapitana drużyny przeciwnej odnoszącego się do kwestii występowania
zawodnika zrzeszonego powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia rozegrania meczu, protesty
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Zespoły są zobowiązane do przestrzegania regulaminów Ligi MICHAŁA i Hali Arena.
Kapitanowie są odpowiedzialni za zapoznanie własnej drużyny z wyżej wymienionymi
regulaminami.
§4
1. Koszt udziału w Lidze to 200 zł dla jednego zespołu, płatne na konto Organizatora:
BPS 23 1930 1044 2280 0254 1534 0001 w terminie do 25 lutego 2020. Opłata wpisowa nie
podlega zwrotowi.
2. Minimalny wiek uczestnika to ukończone 16 lat najpóźniej w dniu pierwszego meczu ligowego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozgrywania Ligi.
4. Nieletni uczestnik Ligi musi posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział dziecka
w Lidze (wzór do pobrania od koordynatora rozgrywek).
§5
1. W rozgrywkach prowadzonych w ramach Żagańskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki – LIGI
MICHAŁA - obowiązuje system , ligowy , czyli mecz i rewanż.
2. Spotkania są rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS.
3. Mecze w Lidze Michała, prowadzone są do trzech wygranych setów. Punktacja wynosi:
•
•
•
•

za zwycięstwo w stosunku setów 3-0 i 3-1 – 3 punkty
za zwycięstwo w stosunku setów 3-2 – 2 punkty
za porażkę w stosunku setów 2-3 – 1 punkt
za porażkę w stosunku setów 1-3 i 0-3 – 0 punktów

4. O końcowej klasyfikacji decyduje kolejno:
•
•
•
•
•

większa ilość zdobytych punktów
ilość zwycięstw
lepszy stosunek setów (wyższa liczba uzyskana po podzieleniu setów wygranych przez sety
przegrane)
lepszy stosunek małych punktów (wyższa liczba uzyskana po podzieleniu punktów zdobytych
przez punkty stracone)
wynik bezpośredniego spotkania.

5. W przypadku rozgrywania spotkań równolegle na dwóch boiskach rozłożone będą kotary
oddzielające poszczególne boiska.
6. W przypadku wycofania się któreś z drużyn przed zakończeniem sezonu:
1. Jeżeli dana drużyna rozegrała, co najmniej 51% spotkań, dotychczasowe wyniki są
utrzymywane, a zaplanowane pozostałe mecze traktowane są, jako walkowery.
2. Jeżeli dana drużyna rozegrała mniej aniżeli 51% spotkań, zarówno dotychczasowe jak i
zaplanowane spotkania traktowane są, jako walkowery. Jednocześnie, drużyna zostaje
ukarana wykluczeniem z ligi w kolejnym sezonie.
7. Stawiennictwo drużyny na mecz w składzie poniżej 6 zawodników lub jego zdekompletowanie
poniżej tej ilości w trakcie trwania spotkania, traktowane będzie, jako walkower. W tym
przypadku przeciwnik wygrywa spotkanie w stosunku setów 3-0 przy punktacji każdego z nich
25-0.

8. O chęci przełożenia spotkania organizator powinien być poinformowany, co najmniej na 7 dni
przed terminem spotkania. Mecz można przełożyć tylko i wyłącznie w uzasadnionym
przypadku, przy zgodzie obu rywalizujących drużyn. Jednocześnie ostateczna decyzja leży w
gestii organizatorów i uzależniona jest od możliwości technicznych i organizacyjnych.
Przełożenie meczu nie może skutkować niedogodnościami dla innych występujących w lidze
drużyn. Przełożenie spotkanie musi odbyć się w miejscu i czasie wyznaczonym przez
organizatora.
9. W rozgrywanych spotkaniach ligi drużynie przysługują dwie przerwy na żądanie w wymiarze
30 sekund w każdym secie.
§6
1. Organizator zapewnia obsługę sędziowską, techniczną oraz sprzęt do gry i nagrody.
2. Zawodnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez organizatora ich wizerunku (foto,
wideo) dla celów marketingowych i promocyjnych, związanych z działalnością organizatorów
Ligi Michała w Pilce siatkowej. Zdjęcia będą zamieszczane na stronach Organizatora:
www.arena.zagan.pl, www.facebook.com/arenazagan oraz na stronie Urzędu Miasta Żagań:
urzadmiasta.zagan.pl
3. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
4. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatniach.
6. Każda osoba przebywająca na hali widowiskowo-sportowej jest zobowiązana do przestrzegania
regulaminu hali widowiskowo-sportowej.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian poszczególnych punktów regulaminu.
O zmianach tych kapitanowie drużyn będą niezwłocznie informowani.
8. Rozgrywki dofinansowane są ze środków pochodzących z Urzędu Miasta ŻAGAŃ.
9. Uczestnicy Turnieju, przystępując do rozgrywek oświadczają, że zapoznali się
z Regulaminem, i że ich stan zdrowia nie wykazuje przeciwwskazań do uczestniczenia
w wyżej wymienionym Turnieju.

§7
RODO
Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia PE 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO; Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) Organizator informuje, że:
• Administratorem danych jest Arena Żagań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Żaganiu, ul. Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań,
• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym w Arena Żagań sp. z o. o. możliwy jest pod
adresem email: iod@arena.zagan.pl,
• dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Ligi Michała w piłce
siatkowej podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych – RODO,
• dane nie będą udostępniane innym odbiorcom,

•

•

•
•

dane będą przetwarzane na czas niezbędny dla świadczenia usługi, następnie przechowywane będą
przez okres 1 miesiąca niezbędny dla prawidłowego rozliczenia usługi, liczony od dnia jej
wykonania
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania o
ile szczególne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie ograniczają lub nie wyłączają takiego
uprawnienia, a także prawo do przeniesienia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia naruszenia przetwarzania
danych zgodnie z przepisami,
podanie danych osobowych w związku z organizacją Ligi Michała w piłce siatkowej jest
dobrowolne, ale konieczne dla jego realizacji,
podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

