AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY
ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA
w CZĘSTOCHOWIE
REGULAMIN
rozgrywek Ligi Środowiskowej PIŁKA NOŻNA Mężczyzn
OŚ AZS CZĘSTOCHOWA ( LŚPNM )
w roku akademickim 2015/2016.

1. Organizatorem rozgrywek jest Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku
Sportowego w Częstochowie.
2. Każda uczelnia ma prawo zgłosić max. 2 zespoły.
3.

Mecze będą rozgrywane na kompleksie boisk sportowych przy Technicznych Zakładach
Naukowych w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 84/90. (wejście od strony Jana Pawła II)

4. Klub Uczelniany zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi wypełnione i zatwierdzone
zgłoszenie drużyny reprezentującej dany Klub do udziału w LŚPNM mężczyzn w roku
akademickim 2015/2016.
5. W rozgrywkach mogą uczestniczyć reprezentanci poszczególnych Klubów/Uczelni zgodnie
z Regulaminem AMP 2016 ( Regulamin dostępny na stronie www.ampy.pl )
6. W trakcie trwania rozgrywek Klub może uzupełnić skład o max. 4 nowych zawodników.
7. Każdy zawodnik w czasie trwania rozgrywek może reprezentować tylko jedną drużynę.
8. Mecze będą rozgrywane systemem każdy z każdym - 1 runda a o poszczególnych
miejscach będzie decydowała pozycja w tabeli. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
systemu rozgrywek o czym poinformuje wszystkie zespoły.
9. Czas trwania gry: 2*35 min. (z 15-minutową przerwą).
10.
O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych
zgodnie z zasadą:
- za zwycięstwo - 3 pkt. - za remis - 1 pkt. - za przegraną - 0 pkt.
11.
W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej ilości punktów, o
kolejności decyduje:
- bilans punktów z bezpośrednich spotkań;

- różnica bramek z bezpośrednich spotkań;
- większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach;
- różnica bramek ze wszystkich spotkań;
- większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach;
- rzuty karne wykonane przy udziale zainteresowanych drużyn.
12.
Zawodnik po otrzymaniu 2 żółtych kartek lub 1 czerwonej zostaje automatycznie
odsunięty od jednego najbliższego meczu.
13.
Drużyna chcąca przystąpić do meczu musi mieć skład co najmniej 11-osobowy (10+1). Do
LŚPNM można zgłosić zespół składający się maksymalnie z 18 zawodników oraz dwóch osób
towarzyszących (kierownika i trenera).
14.

Drużyna, która oddała dwa mecze walkowerem, zostanie zdyskwalifikowana.

15.
Wszystkie sprawy sporne kierowane są do organizatora rozgrywek i rozpatrywane w
terminie do 14 dni od zakończenia meczu.
16.
Za wszelkie szkody materialne i niematerialne, spowodowane przez uczestników
rozgrywek, odpowiadają kierownicy drużyn.
17.

Rozgrywki przeprowadzone będą zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.

18.
Wszelkie naruszenia niniejszego regulaminu są niedopuszczalne. Organizator
zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji zespołu danego Klubu naruszającego postanowienia
niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów AMP 2015/2016.
19.
Ewentualne protesty i uwagi przyjmowane będą jedynie w formie pisemnej, w siedzibie
Organizatora rozgrywek, po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 zł. W przypadku
negatywnego rozpatrzenia kaucja przechodzi na rzecz Organizatora.
20.
O innych sprawach, nie objętych regulaminem, decydują w kolejności:
Organizator rozgrywek oraz Prowadzący rozgrywki.

Ze sportowym pozdrowieniem:
Organizacja Środowiskowa AZS w Częstochowie

Prowadzący rozgrywki: Andrzej Prokop tel. 34 32 50 426.

Liczba uczelni startujących:
1. KU AZS Akademii Jana Długosza
2. KU AZS Politechniki Częstochowskiej

Kalendarz i wyniki:
Lp

Data

Gospodarz

1.

13-04-2016

2.

20-04-2016

AZS AJD
AZS PCZ

Gość

*
*

Wynik

AZS PCZ
AZS AJD

Klasyfikacja końcowa:
Lp

Data

1

AZS AJD

2

AZS PCZ

Punkty Stosunek bramek

