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Komunikat nr 1
Rozgrywek III LIGI KOBIET

 w piłce siatkowej w sezonie 2016/2017

1. Organizator rozgrywek
Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie przy wsparciu finansowym 
Województwa Lubelskiego

2. Zespoły uczestniczące:

             1.   AZS AWF Biała Podlaska
    2.  STS Gryf Gmina Zamość

3.   System rozgrywek i zasady awansu
W związku z liczbą zgłoszonych zespołów – rozgrywki zostaną przeprowadzone w
formie  dwumeczu  (mecz  i  rewanż).  Zgodnie  z  Regulaminem  rozgrywek  o
zwycięstwie w dwumeczu decydują kolejno:
ilość wygranych meczów w dwumeczu,
ilość  zdobytych  punktów:  punktacja:  za  zwyciestwo  3:0  lub  3:1-3  pkt,  za
zwyciestwo 3:2-2 pkt, za porażke 2:3 -1 pkt, za porażke 1:3 lub 0:3 -0 pkt 
lepszy stosunek setów w dwumeczu,
lepszy stosunek małych punktów w dwumeczu,
jeżeli  niemożliwe  jest  ustalenie  zwycięzcy  w  dwumeczu  wg  powyższych  zasad,
bezpośrednio po drugim meczu (po 10 min. przerwy) rozgrywany jest „Złoty set” do
15 pkt.
Szczegółowe  zasady  rozgrywania  „złotego  seta”  określone  są  w  Regulaminie
rozgrywek. Sędziowie meczu rewanżowego mają obowiązek posiadania dokładnego
wyniku  1-go  meczu  i  po  zakończeniu  2-go  meczu  na  podst.  analizy  wyników
określić  ew.  konieczność  rozgrywania  „złotego  seta”.  Zapisu  przebiegu  „złotego
seta” należy dokonać na nowym, osobnym druku protokołu.
b)  Zespół  zajmujący  1  i  2  miejsce  po  drugiej  rundzie  awansuje  do
półfinałów rozgrywek o wejście do II ligi.
 

4.      Terminarz rozgrywek:

04.03.2017  
AZS AWF Biała Podlaska -STS Gryf Gmina Zamość

 18.03.2017
 STS Gryf Gmina Zamość - AZS AWF Biała Podlask
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UWAGA! Przypomina  się  o  obowiązku  posiadania  wszystkich  dokumentów
określonych  w  regulaminie  rozgrywek,  w  szczególności  o  dokumentach
tożsamości zawodniczek.

Terminarz nie może być samowolnie zmieniany przez Kluby
Przypomina się o obowiązku zgłaszania godziny i  miejsca rozgrywania

zawodów w regulaminowym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej
do Biura WZPS w Lublinie.

Klub  ma  obowiązek  .na  co  najmniej  3  dni  przed  przed  zawodami
zawiadomić całą obsadę sędziowską o dacie, godzinie i  miejscu rozgrywania
zawodów.

Półfinał o wejście do II Ligi Kobiet odbędzie się w dniach 28-30.04.2017. 

                                                                            Przewodniczący WGiD 
WZPS Lublin

Edward Dziedzina-Wiwer
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