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Kluby WZPS Lublin

Zespoły amatorskie

Puchar Polski 2016

Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie przyjmuje do dnia 25. 03. 2016 r.

zgłoszenia do rozgrywek Pucharu Polski 2016 na szczeblu wojewódzkim w piłce siatkowej

w kategorii kobiet i mężczyzn.

W  rozgrywkach  tych  mogą  uczestniczyć  zespoły  zarejestrowane  w  WZPS  (na

podstawie Formularzy F-02 z systemu OSEK) jak również zespoły amatorskie (uczelniane,
szkolne,  zakładowe,  LZS,  TKKF  i  inne) na  podstawie  imiennych  list  zawodników

zgłoszonych i zweryfikowanych przez WZPS (wzór listy w załączniku).

W  zespołach  amatorskich  nie  mogą  występować  zawodnicy  którzy

posiadali  licencje klubowe ważne na sezon 2015/2016.  W przypadku zespołów

amatorskich  nie  będą  wymagane  indywidualne  karty  zdrowia  sportowca,  tylko

potwierdzenie  przez  lekarza  zdolności  do  gry  na  liście zawodników,  bądź

indywidualne zaświadczenia lekarskie.

Rozgrywki planowane są w miesiącu kwietniu i maju – terminarz i system rozgrywek

zostanie opracowany w zależności od liczby zgłoszonych zespołów oraz będzie uwzględniał

Turnieje Półfinałowe i Finałowe o awans do II ligi, a także zawody akademickie (półfinały i

finały MP w piłce siatkowej i siatkówce plażowej).

Wpisowe w wysokości 70 zł od zespołu płatne przed rozpoczęciem rozgrywek na

konto bankowe WZPS lub w biurze Związku.

Najlepsza  drużyna  w rozgrywkach  wojewódzkich  uzyskuje  prawo  gry  w  rundzie

wstępnej  Pucharu  Polski  szczebla  ogólnopolskiego.  Czołowe  zespoły  wyróżnione  będą

pucharami WZPS.

Jednocześnie  prosimy  o  zgłaszanie  możliwości  organizacji
poszczególnych  turniejów.  Gospodarzami  turniejów  w  pierwszej  kolejności
będą zespoły zajmujące niższe miejsca w klasyfikacji kończącego się sezonu
2015/2016  i  posiadające  odpowiednią  bazę  sportową.  Przyjęcie  organizacji
turnieju w I rundzie nie wyklucza prawa do organizacji turnieju w następnej
rundzie rozgrywek.Koszty organizacyjne turniejów ponoszą ich organizatorzy.
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