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REGULAMIN 
XII EDYCJI 

SEZON 2015 / 2016 
 
 

Termin rozgrywek :  

 Rozpoczęcie: środa 28.10.2015 r.; przewidywane zakończenie marzec - kwiecień 2016 r. 

 Terminy spotkań PLAS:  

 Zgodnie z terminarzem  

 Terminarz zawodów zostanie opublikowany do dnia 28 października 2015 roku na stronie 

internetowej: www.mhsmlawa.pl  

 Terminarz zawodów w formie wydruku zostanie doręczony kapitanom drużyn w dniu 

rozpoczęcia zawodów, tj. 28 października 2015 r. 

 Każda kolejka rozgrywek odbędzie się, co drugi tydzień, w środy określone w terminarzu.  

      Poszczególne mecze rozpoczynają się o godz. 18.30;  19.30;  20.30 

 

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 2015/2016, 

- promocja piłki siatkowej na terenie miasta Mławy i powiatu mławskiego, 

- integracja lokalnego środowiska sportowego. 

 

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. W drużynie może występować max 2 zawodników niepełnoletnich. Zawodnicy 

niepełnoletni biorą udział w rozgrywkach wyłącznie za zgodą rodziców (Oświadczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych i zgoda na udział w 

rozgrywkach PLAS).  

3. Wszyscy zawodnicy PLAS powinni mieć aktualne badania lekarskie, potwierdzające zdolność 

do uprawiania sportu wymagającego wysiłku fizycznego. Uczestnicy turnieju, przystępując do 

rozgrywek oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem, i że stan ich zdrowia nie wykazuje 

przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach sportowych. 

4. Uczestnicy turnieju powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na 

własny koszt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia. 

5. Rozgrywki PLAS mają charakter rekreacyjny i są z założenia przeznaczone dla osób 

pełnoletnich; w związku z tym organizator nie przewiduje opieki medycznej podczas 

rozgrywania poszczególnych meczów. 

6. Dopuszcza się uczestniczenie w rozgrywkach drużyn reprezentujących szkoły 

ponadgimnazjalne i kadetów KS „Zawkrze” (zadania treningowe drużyny). Udział kadetów w 

meczach PLAS jest uwarunkowany odrębną umową zawartą pomiędzy MHS i KS „Zawkrze”. 

7. W zespołach mogą grać zarówno kobiety jak i mężczyźni. Zawodnicy jednego zespołu 

występują w jednolitych strojach sportowych. 
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8. W rozgrywkach PLAS w sezonie 2015/2016 uczestniczy 12 zespołów, grających w jednej 

lidze.  

9. Zgłoszenie drużyny wraz z listą imienną i dowodem wpłaty za udział w rozgrywkach PLAS  

należy dostarczyć do sekretariatu MHS do dnia 27 października 2015 r. Przekroczenie terminu 

zgłoszeń, lub niedokonanie opłaty startowej w podanym terminie, będzie skutkowało 

niedopuszczeniem drużyny do rozgrywek. 

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

11. W rozgrywkach ligi PLAS mogą brać udział zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek 

organizowanych przez PZPS i OZPS - maksymalnie 2 zawodników w jednej drużynie. Zespół, 

który nie dostosuje się do powyższego wymogu zostanie ukarany walkowerem, a mecze tej 

drużyny, w których wystąpiło więcej niż 2 zawodników zgłoszonych do rozgrywek 

organizowanych przez PZPS i OZPS będą zweryfikowane, jako mecze przegrane. 

12. Zawodnik może reprezentować w danym sezonie tylko jeden zespół. Po zakończeniu 1-szej 

rundy drużyna może zgłosić lub wymienić max. 2 nowych zawodników (z poza drużyn PLAS). 

13. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia nowego zespołu do PLAS w trakcie trwania rozgrywek, 

jednakże może to nastąpić tylko po zakończeniu pierwszej, ale jeszcze przed rozpoczęciem 

drugiej rundy rozgrywek. W takim przypadku nowa drużyna wnosi pełną opłatę za udział w 

PLAS (jak za nowe zgłoszenie), i rozpoczyna drugą rundę z zerowym dorobkiem punktowym.  

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

uprawnienia do gry zawodnika zespołu przeciwnego.  

15. Za podanie nieprawdziwych danych zawodników, fałszowanie zgłoszeń lub zapisów 

meczowych, albo wprowadzanie do gry zawodników nieuprawnionych do udziału w 

rozgrywkach będą egzekwowane kary w postaci sankcji określonych przez Radę PLAS. 

 

 III. System rozgrywek i przepisy szczegółowe udziału w rozgrywkach PLAS  
 

1. Rozgrywki prowadzone są systemem: 

  

a. I runda obejmująca mecze „każdy z każdym”  

b. II runda – mecze rewanżowe „każdy z każdym” 

 

c. Po wyłonieniu „Mistrza PLAS 2015/2016”, w oddzielnym terminie i na oddzielnie 

ustalonych zasadach, rozegrany zostanie jednodniowy turniej z udziałem wszystkich 

uczestników PLAS – „PUCHAR PLAS”. Ceremonia zakończenia i wręczenia nagród 

XII edycji PLAS i Puchar PLAS odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu tego 

turnieju. 

d. Zarys regulaminu turnieju „PUCHAR PLAS”    

1.Biorą udział wszystkie drużyny PLAS 

2. System pucharowy, przegrywający odpada 

3.Dwa sety do 15 

4. Mecze rozgrywane są jednocześnie na czterech boiskach     

Przewidywany czas trwania turnieju - około 2 godzin. 

 

 

2. W I rundzie 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 I rundzie PLAS:  

- mecz wygrany 2:0 to 3 pkt,  
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- mecz przegrany 0:2 to 0 pkt, 

- mecz wygrany 2:1 to 2 pkt, 

- mecz przegrany 1:2 to 1 pkt, 

- walkower 2:0 (2x15:0) to 3 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. Zawodnicy grający w PLAS podlegają karom dyscyplinarnym, które są przewidziane w 

przepisach PZPS 

6. Po zakończeniu rozgrywek zespoły PLAS przedkładają kandydatury najlepszych zawodników 

na wybranych pozycjach. Spośród kandydatów, kapitanowie drużyn w głosowaniu lub po 

wspólnych konsultacjach wyłonią najlepszych zawodników PLAS 2015/16. 

 

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 Radą PLAS. 

2. Wszystkie protesty związane z rozgrywkami należy składać do Rady PLAS na piśmie, w 

ciągu 48 godz. od zaistniałej sytuacji, po wpłaceniu do Organizatora (sekretariat MHS) kaucji 

w wysokości 200 zł., która w przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu przechodzi na 

rzecz Organizatora. Przekroczenie terminu lub nieuiszczenie opłaty kaucyjnej skutkuje 

nieprzyjęciem protestu. Protesty rozpatruje Rada PLAS w ciągu 7 dni od daty złożenia 

protestu. 

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

obu zespołów, zostanie przyznany walkower lub walkower obustronny; chyba, że Rada PLAS 

postanowi inaczej. Walkower to 2:0 (2 x 15:0). 

3a. Wniosek o zmianę terminu meczu kapitan zespołu musi złożyć do Organizatora, 

najpóźniej na 3 dni przed harmonogramowym terminem meczu. Konieczna jest zgoda obu 

zespołów. 

3b. Mecze w zmienionych terminach mogą być rozegrane na terenie MHS lub na innym 

boisku, ale w obecności przynajmniej 2 przedstawicieli Rady PLAS, którzy nie należą do 

grających ze sobą drużyn. 

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

mecz można wpisać max. 12 zawodników. Wypełnione czytelnie protokoły meczowe – listę 

zawodników zgłoszonych do meczu- należy składać w biurze zawodów bezpośrednio przed 

rozpoczęciem każdego meczu. 

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

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

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

sezonie zespołowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty startowej. 

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

bezpośrednio sprawcy. 

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

prowadzone są rozgrywki (Regulamin MHS). 

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

czasie rozgrywek Organizator nie odpowiada. 

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

13. We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Rada PLAS w 

porozumieniu z Organizatorem. 

 

V. Obowiązki organizatora:  
 

1. Zapewnienie obiektu sportowego i pomieszczeń pomocniczych oraz przygotowanie boiska 

sportowego do meczów, 

2. Zapewnienie sędziego zawodów, 

3. Prowadzenie dokumentacji rozgrywek.  

4. Przygotowanie i przekazywanie aktualnych wyników i informacji uczestnikom PLAS, 

mediom, oraz innym zainteresowanym rozgrywkami instytucjom i osobom. 

5. Zorganizowanie zakończenia rozgrywek. 

 

VI. Koszt udziału w lidze PLAS 

 

1. Opłata startowa wynosi 700 zł od zespołu i obejmuje ona: obsługę sędziowską, obsługę 

techniczną, oraz zakup trofeów sportowych. 

2. Opłatę startową należy uiścić na konto bankowe Organizatora, z dopiskiem „opłata startowa 

PLAS + nazwa zespołu”, lub gotówką w sekretariacie MHS. 

 

Nr konta bankowego Organizatora:   

            

17 8213 0008 2003 0402 4811 0001 
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VI. Sprawy organizacyjne: 

 

Na spotkaniu organizacyjnym, w dniu rozpoczęcia rozgrywek wybrano radę PLAS w następującym 

składzie: 

 

1. ………………..   –    Przewodniczący Rady 

2. ………………..   –   Sekretarz 

3.  ………………………..  -           członek rady 

4.  ……………….  -     członek rady  

5. ………………..  -     członek rady  

 

 

 

 

Strona informacyjna PLAS w Internecie: www.mhsmlawa.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Przewodniczący Rady                                                                                    Organizator 

PLAS         

http://www.mhsmlawa.pl/

