
                                                                                                                          
 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 
 

REGULAMIN MŁAWSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI SEZON 2018/19 
 

Przepisy ogólne: 
1. Organizatorem Mławskiej Ligi Koszykówki jest Mławska Hala Sportowa 
2. Mławska Liga Koszykówki jest przeznaczona dla pasjonatów koszykówki, amatorów oraz profesjonalistów. 
3. Mecze rozgrywane będą na Mławskiej Hali Sportowej ul. Piłsudskiego 33a 
4. Liga rozpocznie się w środę 24 października godz. 18:00 
 
Zasady uczestnictwa:  
1. W lidze mogą brać udział mężczyźni bez przedziału wiekowego.  
2. Drużyna może składać się z 15 zawodników.  
3. W trakcie trwania ligi, drużyny nie mogą zgłosić lub wymienić zawodnika wcześniej wpisanego do zgłoszenia. 
4. Drużynę można zgłosić do 15 października 2018 roku osobiście w Mławskiej Hali Sportowej (sekretariat PN-PT 8:00-
16:00) bądź też wysyłając email z nazwą drużyny i składem( do pobrania na www.mhsmlawa.pl) na adres: 
mhs@mhsmlawa.pl  
5. W lidze może wziąć udział maksymalnie 6 drużyn.  
6. Drużyna biorąca udział w turnieju musi wpłacić wpisowe (500zł) na pokrycie kosztów organizacyjnych.  
7. Każdy zawodnik który nie ukończył 18 roku życia musi posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na uczestnictwo 
w lidze.  
8. Istnieje możliwość zorganizowania bankietu po zakończeniu ligi przy wpłacie dodatkowej kwoty w wysokości   150 zł 
od zespołu. 
 
System rozgrywek:  
1. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn mecze będą rozgrywane w środy co dwa tygodnie w godzinach 18:00-22:00  
2. Mecze ligowe systemem każdy z każdym.  
 
 
Mecz:  
1. Mecz składa się z czterech kwart po 8 minut. W czwartej kwarcie ostatnie 2 minuty są zatrzymywane.  
2. Nad prawidłowym przebiegiem meczu panuje dwóch sędziów boiskowych i trzech stolikowych (statystyków). 
Dopuszczalne są wyjątki (np. jeden sędzia).  
3. W przypadku remisu po upływie regulaminowego czasu gry rozgrywana jest dogrywka, trwająca 5 minut.  
4. Kolejne dogrywki rozgrywane są aż do uzyskania zwycięzcy.  
5. Drużyna, aby być dopuszczoną do meczu musi posiadać w składzie 5 zawodników zdolnych do gry. Jeśli nie spełnia 
tego wymagania przegrywa mecz walkowerem.  
6. Mecz rozstrzygnięty walkowerem jest zapisywany jako zwycięstwo/porażka różnicą 20pkt.  
7. Czas zatrzymywany jest podczas trwania następujących zdarzeń:  
8. Przerwy na żądanie drużyn (time‐out)  
9. Dłuższe nieplanowane przerwy, spowodowane np. kontuzją zawodnika bądź czyszczeniem parkietu  
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10. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany z udziału w meczu wskutek następujących wydarzeń :  

 popełnienie 5 faulu osobistego (z uwzględnieniem fauli technicznych)  

 popełnienie 2. faulu technicznego lub niesportowego 4  

 popełnienie faulu niesportowego lub technicznego uznanego przez sędziego za przewinienie dyskwalifikujące. W 
przypadku rażących naruszenie zasad fair‐play zawodnik może zostać ukarany, bądź nawet wykluczony z udziału 
w Lidze przez Organizatora  

11. Drużynie przysługuje w całym meczu 5 przerw na żądanie trwających po 1min – po jednej w kwartach 1‐3 i dwie w 
czwartej kwarcie.  
 
Zastrzeżenia:  
1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za kontuzje i wypadki mające miejsce na obiekcie w którym odbywają się 
mecze ligowe oraz nie pokrywa kosztów leczenia z nimi związanych.  
2. Jeżeli z powodów niezależnych od organizatorów nie można przeprowadzi meczu w podanych terminach, 
organizatorzy zorganizują mecz w najbliższym możliwym terminie lub w tym samym terminie na innym obiekcie, starając 
się skonsultować  tę zmianę z zawodnikami.  
3. Podczas meczów nie będzie obecna pomoc medyczna. Organizatorzy mogą jedynie pomóc sztucznym lodem w 
sprayu, bandażem, plastrami i wodą utlenioną. W przypadku konieczności zostanie wezwana opieka medyczna.  
 
Ustalenia dodatkowe:  
1. Po ostatniej kolejce planowany jest konkurs rzutów za trzy punkty.  
2. Na zakończenie Ligi, Organizatorzy wyróżnią najlepsze drużyny, najlepszego zawodnika oraz najlepiej punktującego 
zawodnika.  
3. Po zakończeniu każdej kolejki, statystki które będą prowadzone w trakcie meczu można sprawdzić na stronie 
internetowej www.mhsmlawa.pl .Na stronie również prowadzona będzie relacja z danej kolejki, klasyfikacja drużyn oraz 
najlepiej punktujących zawodników.  
 
 
 
 

ORGANIZATOR 


