
REGULAMIN 
 

POWIATOWEJ LIGI AMATORSKIEJ HALÓWKI 

 

1. Nazwa imprezy  

 Powiatowa Liga Amatorów Halówki. 

2. Cel: 

 Popularyzacja aktywnych form rekreacji fizycznej wśród mieszkańców powiatu 

mławskiego, 

 Integracja poszczególnych środowisk poprzez sport, 

 Wyłonienie najlepszej amatorskiej drużyny z powiatu mławskiego. 

3. Organizator: 

 Mławska Hala Sportowa tel. 023 652 00 27 

4. Miejsce zawodów: 

 Mławska Hala Sportowa w Mławie ul. Piłsudskiego 33A. 

5. Warunki uczestnictwa: 

 Do ligi można zgłosić drużynę składającą się maksymalnie z 15 zawodników             

w wieku powyżej 18 lat rocznik 1990 i starsi, nie zrzeszonych w PZPN (do 35 lat), 

 Dopuszcza się udział zawodników (powyżej 35 lat) grających w lidze PZPN 

 Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do Organizatora do dnia 10.10.2008 

 Sposób przeprowadzenia ligi przedstawiony zostanie na spotkaniu 

organizacyjnym, które odbędzie się w dniu 14.10.2009r. o godz. 14.00                        

w sekretariacie MHS, 

 Opłata startowa na całą ligę ustalona zostaje w wys. 500,- 

6. Sposob przeprowadzenia rozgrywek: 

 Dopuszcza się udział w zawodach tylko i wyłącznie w miękkim obuwiu 

sportowym, o białej podeszwie (tzw. halówki). Sędzia zobowiązany jest nie 

dopuścić do gry zawodnika w nieregulaminowym obuwiu. 

 Drużyny zobowiązane są występować w jednakowych, ponumerowanych strojach. 

      Każdy zawodnik powinien posiadać jednakowy numer od początku do końca   

PLAH. Bramkarz powinien posiadać strój kolorystycznie odmienny od reszty 

drużyny. Zawodników z przydzielonymi numerami należy zgłosić najpóźniej w 

dniu zawodów do pierwszego meczu. 

 Liga rozegrana zostanie systemem „ każdy z każdym” 

 Czas trwania spotkania 2x15 minut z przerwą 2 minut na zmianę stron. 

 Każda drużyna składa się z 5 zawodników w tym bramkarza plus max 6 

zawodników rezerwowych. 

 Mecze odbywają się tylko piłką z „niskim odbiciem” dostarczoną przez 

Organizatora. 

 Na czas trwania ligi zabrania się zmian barw klubowych. 

 O zajętym miejscu decyduje kolejno: 

                  Liczba zdobytych punktów –zwycięstwo 3pkt, -remis 1pkt, -przegrana 0 pkt, 

                  Przy równej liczbie punktów dwóch drużyn o miejscu decyduje: 

 wynik bezpośredniego spotkania, 

 różnica bramek 

 większa ilość strzelonych bramek, 

                  Przy równej liczbie punktów  trzech lub więcej drużyn decyduje: 

 różnica bramek 

 większa ilość strzelonych bramek, 

 



 

 

7. KARY: 

 

Niewłaściwe zachowanie zawodnika w czasie spotkania, w przerwach, przed lub po jego 

zakończeniu wobec sędziów, organizatorów, przeciwników, zawodników swojego zespołu 

lub publiczności karana jest: 

 Upomnienie ustne 

 Upomnienie – żółta kartka 

 Wykluczenie – czerwona kartka 

 Dyskwalifikacja – za bardzo nie sportowe zachowanie 

Kary o których mowa w powyższym regulaminie, nałożone na poszczególnych zawodników 

egzekwowane są od całej drużyny pod groźbą niedopuszczenia jej do kolejnych spotkań i co 

za tym idzie wykluczenie z rozgrywek bez zwrotu poniesionych kosztów. 

Drużyna, która nie stawi się na zawody dwukrotnie zostanie wykluczona z rozgrywek                                         

 

8. Sprawy organizacyjne: 

 Podczas trwania rozgrywek  na całym obiekcie (boisko + szatnie + trybuny) 

obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych. 

 Organizatorzy bezwzględnie nakazują drużynom dokładne zamykanie szatni 

(drzwi, okna) ponieważ nie odpowiadają za rzeczy pozostawione . 

 Za usterki stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą drużyny 

pozostające w szatni jako ostatnie, przed stwierdzeniem uszkodzenia. 

 Protokół należy wypełnić drukowanymi literami i zaznaczyć kapitana.  

 

9. Nagrody: 

 W klasyfikacji końcowej za trzy pierwsze miejsca przewidziane są puchary oraz 

pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestniczących  zespołów. 

 Nagroda dla najlepszego strzelca Ligi, 

 Nagroda dla najlepszego bramkarza Ligi(bramkarza typujemy po zakończeniu ligi) 

10. Zasady finansowania: 

 Uczestnicy pokrywają wszelkie koszty związane z udziałem w Turnieju. 

 Ustalone wpisowe należy  wpłacić dokonując zgłoszenia do turnieju w kasie MHS 

lub na konto Bank Spółdzielczy 60 8213 0008 2003 0402 4811 0003 z dopiskiem: 

„Powiatowa Amatorska Liga Piłki Nożnej” do dnia 10.10.2008r. 

11. Postanowienia końcowe: 

 Uczestnicy imprezy mają obowiązek ubezpieczenia się na własny koszt. 

 Protesty przyjmowane będą tylko po zakończeniu spotkania                  

i wpłaceniu Organizatorowi kaucji w wysokości 200zł. 
 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator. 

 Wszelkie kwestie nieuwzględnione w regulaminie będą rozpatrywane zgodnie               

z obowiązującymi przepisami PZPN. 

 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi. 

 
 

 

                                                                               ORGANIZATOR : 


