REGULAMIN
rozgrywek Ligi Środowiskowej KOSZYKÓWKI Mężczyzn
OŚ AZS CZĘSTOCHOWA ( LŚKM )
w roku akademickim 2015/2016.

I. Cel.
- Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku wśród studentów,
- Podnoszenie sprawności fizycznej,
- Popularyzacja gry w koszykówkę.
II. Organizatorzy.
- Organizacja Środowiskowa AZS Częstochowa
- KU AZS Politechniki Częstochowskiej
III. Termin i miejsce.
- rozgrywki zostaną przeprowadzone w terminach uzgodnionych z trenerami/ opiekunami sekcji
poszczególnych Uczelni,
- termin rozgrywek: piątek godz. 19.00,
- miejsce rozgrywek: Hala Sportowa Klub Politechnik Al. Armii Krajowej 23/25 w Częstochowie,
IV. System rozgrywek.
1. W rozgrywkach uczestniczą 3 zespoły z częstochowskich Uczelni: Akademia Jana Długosza, Politechnika,
WSL.
2. Mecze zostaną rozegrane systemem „każdy z każdym” , I runda, mecz 4 x 15 min.
3. Punktacja: Wygrana – 3 pkt, , Przegrana – 1 pkt, v.o. – /25 : 0/ pkt.
4. O kolejności decyduje :
- większa ilość zdobytych tzw. „dużych” punktów,
- lepszy stosunek punktów zdobytych do straconych,
- wyniki bezpośrednich spotkań.
5. Termin rozgrywek: do bieżącego ustalenia między drużynami,
V. Zasady uczestnictwa.
1. W lidze startują zespoły reprezentujące częstochowskie Uczelnie.
2. W rozgrywkach udział brać mogą studenci (posiadający aktualną legitymację studencką oraz ważną
legitymację ISIC-AZS) oraz Pracownicy (posiadający zaświadczenie o zatrudnieniu na Uczelni oraz aktualną
legitymację AZS lub ISIC-AZS) wg regulaminów AMP 2015/2016.
3. Zawodnik może reprezentować w danym cyklu rozgrywkowym tylko jeden zespół.
Udział tego zawodnika w innym zespole uwarunkowany jest wycofaniem się z rozgrywek drużyny, w której
był zgłoszony.
4. Przed rozpoczęciem rozgrywek należy przedłożyć listę zawodników, której wzór jest załączony do
niniejszego regulaminu.

5. Weryfikacja zawodników będzie przeprowadzana przed rozegraniem pierwszego meczu danej drużyny.
Tożsamość zawodników mogą sprawdzić kapitanowie drużyn w obecności sędziego prowadzącego mecz ale
przed rozpoczęciem spotkania.
VI. Wymogi regulaminowe.
1. Rozgrywki przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZKosz.
2. Zespół musi się składać z minimum 5 zawodników (wyjątek: gdy mecz rozpoczyna 5 zawodników i jeden z
nich doznaje kontuzji, a drużyna przeciwna wyrazi zgodę na kontynuowanie meczu przez 4 zawodników
drużyny przeciwnej).
3. Lista złożona przed rozgrywkami jest listą ostateczną – nie ma możliwości jej uzupełniania.
4. Udział w danym meczu zawodnika nieuprawnionego powoduje v.o. /25 : 0/ na korzyść przeciwnika.
5. Ewentualne protesty przyjmowane będą jedynie w formie pisemnej w następnym dniu roboczym w
siedzibie OŚ AZS Częstochowa.
6. Obowiązuje czas i miejsce uzgodnione z Organizatorem. Drużyna, która w ciągu 15 minut od wyznaczonego
czasu nie stawi się do gry przegrywa walkowerem /25 : 0/.
7. Przekładania meczów nie przewiduje się.
8. Organizatorzy zapewniają do rozgrywek piłki typu "Spalding”
9. Wszelkie szkody spowodowane w obiektach, w których odbywają się zawody pokrywają bezpośredni
sprawcy.
10. Za rzeczy zaginione w czasie rozgrywek Organizatorzy nie odpowiadają.

11. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz
spożywania napojów alkoholowych /w tym piwa/ na terenie Hali
Sportowej.
12. O innych sprawach nie ujętych regulaminem decydują: sędzia zawodów i Organizatorzy.

Za Zarząd OŚ AZS w Częstochowie
Adam Stępniak

Liczba uczelni startujących:

1. KU AZS Akademii Jana Długosza
2. KU AZS Politechniki Częstochowskiej
3. KU AZS Wyższej Szkoły Lingwistycznej

