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L.dz. ŚZPN/50/2020

Kielce dn. 23.03.2020 r.

Regulamin
„Wirtualnej Ligi Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej”
CEL ROZGRYWEK
Celem prowadzenia „Wirtualnej Ligi Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej” jest:
-

zapewnienie zgłoszonym klubom możliwości rywalizacji sportowej w czasie
zawieszenia wszystkich rozgrywek piłkarskich w Polsce,
zachęcanie młodzieży i dorosłych zawodników do podtrzymania formy wypracowanej
przed rozpoczęciem sezonu przez doskonalenie techniki,
wykorzystanie dostępnych form przekazu do popularyzacji piłki nożnej

UCZESTNICY ROZGRYWEK:
1. Do rozgrywek „Wirtualnej Ligi Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej” mogą zgłaszać się
kluby zrzeszone w ŚZPN Kielce (maksymalnie 12 drużyn uczestniczących), które będą
rywalizować systemem „każdy z każdym” wg opublikowanego terminarza. Ostateczny termin
zgłaszania przez kluby drużyny do w/w rozgrywek upływa dnia 27 marca 2020 roku (piątek)
Zgłoszenia należy kierować na adres email: mcender@szpnkielce.pl lub biuro@szpnkielce.pl.
2. Do udziału w/w lidze uprawnieni są zawodnicy zrzeszeni w klubach piłkarskich ŚZPN, którzy
ukończyli 12 rok życia. Każdy klub może korzystać z nieograniczonej ilości zawodników
potwierdzonych w systemie Extranet z zastrzeżeniem, że w danym meczu klub musi wystawić
do indywidualnych pojedynków 4 zawodników.
3. Listę zawodników, którzy będą reprezentować klub w „Wirtualnej Lidze” należy przesłać
na adres email: islewa@szpnkielce.pl oraz biuro@szpnkielce.pl przed pierwszym meczem po
opublikowaniu terminarza rozgrywek. Dodatkowe zgłoszenia zawodników można dosyłać do
ŚZPN jeden dzień przed planowanym kolejnym meczem.

ZASADY ROZGRYWEK:
1.Rozgrywki są prowadzone na podstawie terminarza opracowanego przez Biuro ŚZPN
w Kielcach.
2. Mecze odbywają się na zasadzie bezpośrednich pojedynków pomiędzy zgłoszonymi przez klub
zawodnikami (po czterech w każdym meczu danej drużyny), którzy przesyłają na adres
email: mcender@szpnkielce.pl; islewa@szpnkielc.pl lub Facebook’a ŚZPN krótki film z
nagraniem żonglerki wykonanej standardową rolką papieru
toaletowego. Do ilości odbić zalicza się tylko wyraźne odbicia nogą lub głową, które są
możliwe do zaobserwowania podczas oglądania przesłanego filmiku nagranego przy pomocy
telefonu komórkowego.
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3. Każdy z 4 zawodników rywalizujących dwóch zespołów przesyła filmik z nagraniem w dniu
podanym w terminarzu rozgrywek 1 kolejki do godziny 18:00, natomiast od 2 kolejki do końca
trwania rozgrywek do godziny 16:00.
Kolejność przesłanych filmików przez
poszczególnych uczestników decyduje o tym, który zawodnik rywalizuje z którym.
4. Na wynik końcowy meczu składają się rozstrzygnięcia czterech kolejnych pojedynków
pomiędzy zawodnikami poszczególnych drużyn. Punktacja poszczególnych pojedynków:
- 2 pkt. za wygrany pojedynek
- 1 pkt za remis w pojedynku
- 0 pkt za porażkę w pojedynku
W przypadku przesłania przez klub trzech lub dwóch filmików pozostałe pojedynki weryfikuje się
jako walkower na korzyść przeciwnika. W przypadku przesłania przez klub jednego filmiku
lub brak filmiku powoduje, że mecz zostaje zweryfikowany jako walkower na korzyść
przeciwnika.
Punktacja końcowa meczu:
- 3 pkt dla klubu, który zgromadził więcej punktów w poszczególnych pojedynkach,
- 1 pkt dla obu klubów przy remisowym bilansie punktów w pojedynkach.

5. Po każdej pełnej kolejce spotkań będzie publikowana aktualna tabela. Kolejność zespołów
w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości

punktów

przez

dwie

lub

więcej

drużyn,

o

zajętym

miejscu

decydują:

a) przy dwóch zespołach:
- ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami (bezpośredni pojedynek),
- przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica wynikająca z poszczególnych
pojedynków (ilość podbić) tych drużyn,
- przy dalszej równości, korzystniejsza różnica wynikająca z wszystkich pojedynków
(ilość podbić) w całym cyklu rozgrywkowym,
- przy dalszej równości, większa ilość podbić w całym cyklu rozgrywkowym
b) przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą
spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami
podanymi w pkt „a”
6. NAGRODY
KLUBY/ZAWODNICY
a) za 1 miejsce – 6 piłek/ 6 biletów na mecz reprezentacji Polski + gadżety Lotto
b) za 2 miejsce – 5 piłek/5 biletów + gadżety Lotto
c) za 3 miejsce – 4 piłki/4 bilety + wydawnictwo 100 lat PZPN
d) za 4 miejsce – 3 piłki/3 bilety + wydawnictwo
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e) za 5 miejsce – 2 piłki/2 bilety;
7. W sprawach, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Komisja
Ligi ŚZPN zgodnie z obowiązującymi przepisami i zdrowym rozsądkiem.
OPRACOWAŁ WYDZIAŁ GIER ŚZPN
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