
 1 

 
Regulamin 
VII edycji 

PLAS 
Powiatowej Ligi Amatorów Siatkówki 

sezon 2010 / 2011 
 

 
Termin rozgrywek : start 06.10.2010 r. przewidywane zakończenie kwiecień 2011. 

Dokładny terminarz zawodów zostanie opublikowany do dnia 5 października 2010 roku na stronie 

internetowej: www.mhsmlawa.pl  

Wszystkie mecze rozpoczynają się o godz. 18.30 

Dokładny terminarz zawodów zostanie doręczony kapitanom drużyn w dniu rozpoczęcia zawodów, 

tj. 6 października 2010r. 

Miejsce rozgrywania zawodów: Mławska Hala Sportowa, ul. Piłsudskiego 33a ,06-500 Mława 

Organizator: Mławska Hala Sportowa 

 

I. Cele Powiatowej Ligi Amatorów Siatkówki w Mławie 

- wyłonienie mistrza powiatu mławskiego wśród zespołów amatorskich w 

siatkówce w sezonie 2010/2011, 

- propagowanie piłki siatkowej i popularyzacja tej dyscypliny sportu na terenie 

miasta Mławy i powiatu  mławskiego, 

- integracja lokalnego środowiska. 

 

II. Zasady ogólne uczestnictwa. 

 

1. W PLAS startują zespoły, które przystąpią do rozgrywek zgodnie z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu. 

2. W rozgrywkach PLAS mogą uczestniczyć zawodnicy pełnoletni tzn. ci którzy ukończyli 18 

rok życia, posiadają aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie NW, które uczestnicy opłacają 

we własnym zakresie.. 

3. W zespołach mogą grać zarówno kobiety jak i mężczyźni w jednolitych strojach sportowych. 

4. W rozgrywkach PLAS w sezonie 2010/2011 uczestniczy (…. ) zespołów, grających w jednej 

lidze. Termin zgłoszenia drużyny wraz z opłatą wpisową  upływa 6 października 2010 r. 

5. Zgłoszenie zespołu do rozgrywek dokonywane jest na liście zgłoszenia opracowanej przez 

organizatora. Lista startowa musi być dostarczona najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszego 

meczu zespołu w rozgrywkach.  

6. Na liście zgłoszenia do rozgrywek można podać max 15 osób.  

7. W rozgrywkach ligi PLAS nie mogą brać udziału zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach 

Okręgowych Związków Piłki Siatkowej. Zawodnik, który nie dostosuje się do powyższego 

wymogu i weźmie udział w rozgrywkach PLAS zostanie zdyskwalifikowany do końca 

rozgrywek PLAS, a mecze rozegrane przez drużynę,  w której wystąpił  zostaną 

zweryfikowane,  jako mecze przegrane walkowerem. 

8. Zawodnik może reprezentować w danym sezonie tylko jeden zespół.  

9. Przed każdym meczem kapitan zespołu w obecności sędziego ma prawo do sprawdzenia 

tożsamości zawodnika (czki) zespołu przeciwnego. Brak dokumentu umożliwiającego 

potwierdzenie tożsamości zawodnika powoduje zakaz jego gry w meczu. 
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 III. System rozgrywek i przepisy szczegółowe udziału w rozgrywkach PLAS  
 

1. Rozgrywki prowadzone są  systemem dwóch rund „każdy z każdym” i dodatkową rundą 

finałową w 3 grupach wg zajętych miejsc w końcowej tabeli rozgrywek, tj. grupa I (miejsca 1-

4), grupa II (miejsca 5-8), grupa III (miejsca (9-12) 

2. Mecze odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS do 2 wygranych setów do 

25 pkt. z przewagą dwóch punktów, w przypadku stanu setów 1:1 trzeci set decydujący do 15 

pkt. z przewagą 2 punktów.  

3. Punktacja w rozgrywkach PLAS:  

- mecz wygrany 2:0 to 3 pkt,  

- mecz przegrany 0:2 to 0 pkt, 

- mecz wygrany 2:1 to 2 pkt, 

- mecz przegrany 1:2 to 1 pkt, 

- trzeci walkower eliminuje zespół z rozgrywek. 

4. O kolejności miejsc decyduje :  

- większa ilość zdobytych punktów,  

- lepszy stosunek setów wygranych do przegranych, 

- lepszy stosunek punktów wygranych do przegranych  

- wyniki bezpośrednich spotkań. 

5. Jeżeli zespół zostanie wycofany lub wykluczony z rozgrywek przed zakończeniem danej 

rundy, wyniki rozegranych meczów tej drużyny w danej rundzie będą anulowane.  

6. Zawodnicy grający w PLAS podlegają następującym karom dyscyplinarnym nakładanym 

przez Organizatora za czyny popełnione podczas meczów a także przed i po meczach w 

ramach ligi PLAS: 

- po 3 żółtej kartce odsunięcie od 1 meczu, 

- po wykluczeniu lub dyskwalifikacji w trakcie meczu, kara minimum odsunięcie od 1 

meczu do wykluczenia z rozgrywek włącznie. 

- przewinienia sumują się podczas trwania rozgrywek. 

7. Po każdym rozegranym spotkaniu kapitan zespół podczas podpisywania protokołu zawodów 

ma obowiązek wskazania najlepszego zawodnika meczu w drużynie przeciwnej. Informacja ta 

winna być umieszczona w protokole zawodów w rubryce uwagi.  

 

IV. Pozostałe wymogi regulaminowe 

 

1. W kontaktach z Organizatorem reprezentantem grającego w PLAS zespołu jest kapitan 

zespołu zgłoszony przed rozgrywkami. W trakcie sezonu może nastąpić zmiana kapitana w 

uzgodnieniu z organizatorem rozgrywek. 

2. Wszystkie protesty związane z rozgrywkami rozpatrywane będą jeżeli zgłoszone zostaną do 

Organizatora na piśmie w ciągu 24 h od zaistniałej sytuacji osobiście po wpłaceniu do 

Organizatora kaucji w wysokości 200 zł., która w przypadku negatywnego rozpatrzenia 

protestu przechodzi na rzecz Organizatora. Protesty rozpatruje Rada PLAS. 

3. W przypadku nie rozegrania  meczu w wyznaczonym terminie  z winy zespołu bądź obu 

zespołów zostanie przyznany walkower bądź walkower obustronny. 

4. Zespół w każdym z meczów musi składać się z min. 5 zawodników. Do protokołu na dany 

mecz możemy wpisać max. 12 zawodników, 

5. Walkower będzie przyznawany jeżeli dany zespół: 

-  nie stawi się na boisku w terminie i w miejscu wyznaczonym przez Organizatora w 

przeciągu 15 min. od wyznaczonego czasu rozpoczęcia spotkania. 

- zgłosi się do meczu z mniejszą liczbą zawodników niż pięciu, 

- wzbrania się grać pod kierunkiem sędziego wyznaczonego przez Organizatora, 

- zejdzie z boiska lub zdekompletuje się przed końcem spotkania  

-  wystąpi z nieuprawnionym zawodnikiem w składzie. 
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6. Zespół, który nie stawi się na dwa kolejne spotkania albo trzy mecze w całym sezonie  

zostanie wykluczony z rozgrywek. 

7. W przypadku wycofania się lub dyskwalifikacji zespołu z rozgrywek w PLAS w danym 

sezonie zespołowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty startowej. 

8. Wszelkie szkody wyrządzone na mieniu bądź osobach podczas rozgrywek PLAS pokrywają 

bezpośrednio sprawcy. 

9. Wszystkich uczestników rozgrywek PLAS obowiązuje Regulamin obiektu, na którym 

prowadzone są rozgrywki (Regulamin MHS). 

10. Za rzeczy pozostawiane przez uczestników PLAS w szatniach i innych pomieszczeniach  w 

czasie rozgrywek Organizator nie odpowiada. 

11. Zgłoszenie zespołów do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

12. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Rada PLAS. 

 

 

V. Obowiązki organizatora:  
 

1. Zapewnienie obiektu sportowego i pomieszczeń pomocniczych oraz przygotowanie boiska 

sportowego do meczów, 

2. Zapewnienie sędziego zawodów, 

3. Prowadzenie bieżącej klasyfikacji najlepszego gracza rozgrywek i prowadzenia dokumentacji 

rozgrywek.  

4. Przekazywanie aktualnych wyników i informacji do mediów. 

 

VI. Sprawy organizacyjne: 

 

1. Opłata startowa w PLAS w sezonie 2010/2011 wynosi 600 zł. 

2. Opłaty startowej na konto bankowe Organizatora należy dokonywać z dopiskiem „opłata 

startowa PLAS + nazwa zespołu” 

3. Nr konta bankowego Organizatora:   

       BS Oddział Mława  60 8213 0008 2003 0402 4811 0003 

4. Na spotkaniu organizacyjnym w dniu 30 września 2010 roku wybrano radę PLAS w 

następującym składzie: 

 

- Wojciech Kruszyński – Przewodniczący Rady 

- Zbigniew Markiewicz –Sędzia Główny 

- Krzysztof Kaliszewski – Sekretarz 

- Cezary Wtulich 

- Wojciech Rutkowski 

- Telesfor Michalski 

- Marek Lewandowski 

 

 

 

 

5. Strona informacyjna PLAS w Internecie: www.mhsmlawa.pl  

 

 

 

 

 

……………………….                                                                            ..…………………..    

Przewodniczący Rady                                                                               Dyrektor MHS 

PLAS                 

 

http://www.mhsmlawa.pl/


 4 

                                                                 


