PIŁKA SIATKOWA – regulamin techniczny
1)

SYSTEM ROZGRYWEK
a)

Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w piłce siatkowej są jednocześnie eliminacjami do półfinału strefy „B” AMP. Ilość drużyn
awansujących do półfinałów AMP określa regulamin techniczny AMP. Awans na podstawie wyników po rundzie jesiennej.

b)

Prawo udziału w półfinale strefy B AMP ma 9 (dziewięć) zespołów kobiet oraz 8 (osiem) zespołów męskich.
•

Kobiety – Zespoły z rundy jesiennej z miejsc 1-6 pierwszej ligi oraz zespół 1 z drugiej ligi – awans bezpośredni.
Zespół z miejsca 8. I ligi rozegra dwumecz barażowy z zespołem z miejsca 2. II ligi o udział w AMP (8 z 2)
Zespół z miejsca 7. I ligi rozegra dwumecz barażowy z zespołem z miejsca 3. II o udział w AMP (7 z 3)

•

Mężczyźni - Zespoły z rundy jesiennej z miejsc 1-6 pierwszej ligi oraz zespół 1 z drugiej ligi – awans bezpośredni.
Zespół z miejsca 7. I ligi rozegra dwumecz barażowy z zespołem z miejsca 2. II ligi o udział w AMP (7 z 2)

c)

Zawody przeprowadzone zostaną w kategorii kobiet i mężczyzn.

d)

Rozgrywki przeprowadzone są w 2. ligach, w 1. lidze występuje 8 zespołów, a w 2. pozostałe zgłoszone.

e)

Zawody rozegrane zostaną systemem ligowym każdy z każdym. W każdej lidze rozegrany zostanie mecz i rewanż.

f)

Jeżeli mecz zostanie przełożony (zgodnie z pkt. X – „Przełożenia zawodów” Regulaminu Ogólnego AMWiM 2016/17, należy rozegrać go
w możliwie najbliższym czasie. Wszystkie spotkania muszą być rozegrane do zakończenia każdej rundy. Po tym terminie mecz traktowany
będzie jako walkower przeciwko drużynie, która prosiła o przełożenie terminu spotkania.

g)

Obowiązuje zasada spadku i awansu. Co roku z pierwszej ligi spada ostatni zespół, a na jego miejsce awansuje najlepszy zespół z 2. ligi.
Zespół z miejsca przedostatniego gra baraż (2 mecze) z drugim zespołem 2. ligi.

h)

Drużyna, która w czasie rozgrywek odda dwa mecze walkowerem zostaje zdyskwalifikowana (jej dotychczas rozegrane mecze zostają
anulowane), zajmuje ostatnie miejsce w zawodach i nie przyznaje się jej punktów w punktacji generalnej.

2)

TRYB ZGŁOSZEŃ
a)

Każda uczelnia ma prawo zgłosić do zawodów jeden zespół. Istnieje możliwość zgłoszenia drugiego zespołu jednakże tylko do rozgrywek
2 ligi w celach szkoleniowych, bez prawa do awansu.

b)

Do Mistrzostw można zgłosić zespół składający się maksymalnie z 20 zawodników/zawodniczek.

c)

Zgłoszenie ostateczne następuje poprzez złożenie w siedzibie AZS Środowisko Warszawa kompletu Certyfikatów Przynależności
Akademickiej, ważnych legitymacji AZS oraz druku zgłoszenia ostatecznego z systemu E-MADZIA zgodnie z informacją opublikowaną
w komunikacie nr 1.

3)

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW
a)

W zawodach obowiązują przepisy PZPS.

b)

Mecze mogą być rozgrywane piłkami dopuszczonymi do rozgrywek przez MWZPS:
•

•
•
4)

MOLTEN IV 5XC (tzw. stary Molten),
MIKASA MVP 200 oraz MVA 200 (tzw. stara Mikasa),
MOLTEN V5M 5000 (tzw. nowy Molten Świderki).

OBOWIĄZKI GOSPODARZA
a)

Przygotowanie obiektu do rozegrania zawodów.

b)

Przygotowanie stanowiska sędziego technicznego (stolikowego) oraz materiałów do prowadzenia protokołu sędziowskiego.

c)

Promocja i informacja o rozgrywanych zawodach.

d)

Przekazanie bezpośrednio po meczu wyniku przez e-mail amw@azs.waw.pl wg schematu: nazwa rozgrywek (PSK lub PSM, I liga lub II
liga), data, zespoły, wynik.

5)

UWAGI KOŃCOWE
a)

Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny AMWiM na sezon 2016/2017.

