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Organizatorem Prudnickiej Ligi Koszykówki jest Agencja Sportu i Promocji w Prudniku.
Cel - Popularyzacja koszykówki, zapewnienie potrzeby współzawodnictwa i rywalizacji oraz rekreacji
mieszkańcom gminy Prudnik i okolic.
3. Termin i miejsce:
Rozgrywki odbywać się będą w każdy poniedziałek w hali sportowej ASiP przy ul. Łuczniczej 1.
4. Sposób przeprowadzania zawodów:
Mecze zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami PZKosz.
Mecz trwa 4 x 7,5 min.
Przerwa na żądanie trwa 30 sek.
System rozgrywek: mecz i rewanż.
Każda drużyna musi posiadać jednolity strój sportowy z numerem oznaczającym zawodnika.
W sytuacji gdy drużyna nie stawi się lub jest niekompletna, po odczekaniu 10-ciu minut zostanie odgwizdany
walkower.
Po otrzymaniu 2 walkowerów drużyna zostanie wykluczona z rozgrywek.
Jeżeli drużyna wycofa się z ligi przed zakończeniem I rundy spotkań wszystkie jej wyniki zostaną
anulowane,(po rozegraniu całej I rundy wyniki pozostają bez zmian)
Przed każdym meczem kapitan drużyny poda do protokołu skład liczący minimum 5 zawodników zgłoszonych
pisemnie do rozgrywek.
O kolejności zajętych miejsc w tabeli decydują w pierwszej kolejności:
1. większa liczba zdobytych punktów
2. bezpośrednie spotkanie
3. lepszy stosunek małych punktów
Za mecz wygrany drużyna otrzymuje 2 pkt., przegrana 1 pkt., walkower 0 pkt. i wynik 0:20
5. Warunki uczestnictwa
W lidze uczestniczyć mogą drużyny, które pisemnie zgłosiły akces uczestnictwa podając skład imienny minimum
5 zawodników (max. 12)
Wpłata startowego najpóźniej w dniu zgłoszenia drużyny do rozgrywek.(koszt: 300 zł,
drużyna szkolna – 150 zł)
Zwycięzca PLK z poprzedniego sezonu jest zwolniony z opłaty startowego w kolejnej edycji rozgrywek.
Wyklucza się udział w lidze pełnoletnich zrzeszonych zawodników.
Każdy zawodnik musi mieć ukończony 15 rok życia i posiadać aktualne badania lekarskie, lub oświadczenie o
stanie zdrowia, a zawodnicy poniżej 18-go roku życia takowe oświadczenie przedłożą od rodziców – lista
imienna potwierdzona przez lekarza.
Lista zawodników może być uzupełniona w trakcie trwania ligi jednak najpóźniej 7 dni przed rozegraniem kolejnej
kolejki spotkań i tylko do końca I rundy.
Wyklucza się przejścia zawodników do innych drużyn w trakcie trwania ligi , którzy rozegrali przynajmniej jeden
mecz w którejś z drużyn.
Organizator nie zapewnia piłek do przeprowadzania rozgrzewek przez poszczególne zespoły.
7. Nagrody:
Organizator dla drużyn, które zajmą miejsca od I -III, zapewnia medale – dla 12 zawodników oraz puchary dla
drużyn.
8. Postanowienia końcowe
Zespoły ubezpieczają się we własnym zakresie ORGANIZATOR NIE UBEZPIECZA!!!
Wszystkie drużyny mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać Regulaminu Hali Sportowej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
Rozstrzyganie spraw spornych i regulaminowych należy do organizatora.
Za każde przewinienie dyskwalifikacyjne zawodnik płaci karę pieniężną w kwocie 30 zł oraz pauzuje
w następnym meczu.
Za 3 przewinienie techniczne zawodnik płaci karę pieniężną w kwocie 30 zł oraz pauzuje w następnym
meczu.
Zawodnik, który nie uiści wpłaty za przewinienia nie będzie mógł brać udziału w kolejnych meczach.
Uczestnik rozgrywek Prudnickiej Ligi Koszykówki wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego wizerunku,
utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z organizacją PLK i działalnością Organizatora. Zgoda ta dotyczy w
szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii lub materiałów filmowych w
relacjach i materiałach promocyjnych Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych materiałów i zdjęć
w szczególności do upublicznienia, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji. Niniejsza
zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku
udzielana jest nieodpłatnie.

