
REGULAMIN  

POWIATOWEJ AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ  

SEZON 2017/2018 

1. CEL  

1. Popularyzacja siatkówki jako dyscypliny sportu w powiecie 

łukowskim. 

2. Aspekt rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców powiatu 

łukowskiego. 

 3. Wyłonienie mistrza powiatu łukowskiego w siatkówce wśród 

drużyn amatorskich. 

II. ORGANIZATORZY  

1. Drużyny biorące udział w rozgrywkach PALPS; 

2. Kamil Zbietka jako Główny Koordynator rozgrywek przy 

współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Wojcieszkowie oraz 

Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym Dragon Wojcieszków. 

3. Starostwo Powiatowe w Łukowie 

4. Muzeum Regionalne w Łukowie 

III. UCZESTNICTWO  

1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wszystkie zgłoszone zespoły 

spełniające warunki: 

- maksymalnie 1 zrzeszony zawodnik kategorii senior (2 i 3 liga,  

z wyjątkiem drużyn juniorskich – a więc zawodników, którzy w 

chwili zgłoszenia do rozgrywek nie ukończyli 19 roku życia).  

- minimum 7 zgłoszonych zawodników 

2. Podstawą udziału są listy imienne zawierające od 7 do 16 

zawodników, które należy przekazać przed rozpoczęciem pierwszego 

meczu w którym drużyna bierze udział. 

IV. ZGŁOSZENIA 

1. Zespół stanowi minimum 7 zawodników, a maksimum 16.  

2. Zgłoszenia imienne zawodników należy wypełniać na karcie 



zgłoszeniowej. 

3. Wszelkich zmian personalnych można dokonywać wyłącznie za 

pośrednictwem i zgodą organizatorów. 

4. W trakcie zawodów do protokołów można wpisać tylko osoby, 

które zostały zgłoszone do rozgrywek oraz osoby obecne podczas 

meczu.  

5. Zawodnik w danym sezonie może grać w barwach jednego zespołu.  

6. Zawodnik wpisany do protokołu a nie będący na liście 

zgłoszeniowej spowoduje walkower na korzyść drużyny przeciwnej. 

7. Zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach finałowych jeżeli 

rozegra minimum 4 mecze w fazie zasadniczej. 

V. SYSTEM ROZGRYWEK  

1. Rozgrywki będą prowadzone w lidze męskiej seniorskiej i 

juniorskiej. 

a) Runda zasadnicza: system każdy z każdym, dom-wyjazd. 

b) Finały: miejsca 1-4 i 2-3 mecze półfinałowe, zwycięzcy spotkań o 

miejsce 1, przegrani o miejsce 3 

c) Liga juniorska odbędzie się w formie turniejowej (wstępnie 3 

turnieje) 

2. W rozgrywkach obowiązują przepisy PZPS (do trzech wygranych 

setów).  

3. Obowiązująca punktacja w sezonie zasadniczym:  

Spotkanie wygrane stosunkiem 3:0 oraz 3:1 – 3 pkt., 

Spotkanie wygrane stosunkiem 3:2 – 2 pkt.,  

Spotkanie przegrane stosunkiem 2:3 – 1 pkt.,  

Spotkanie przegrane stosunkiem 1:3 i 0:3 – 0 pkt., 

 Walkower - 0pkt. (0:25, 0:25, 0:25).  

4. Spotkanie musi zostać rozegrane do niedzieli określającej daną 

kolejkę( mecz może odbyć się wcześniej po uzgodnieniu 

dogodnego terminu między drużynami). 

5. Mecze rozgrywane są piłką MOLTEN V5M5000 



6. Weryfikację prowadzi koordynator rozgrywek: 

Kamil Zbietka tel. 517-568-611 

e-mail: dragonwojcieszkow@wp.pl 

7. Wyniki spotkań będą zamieszczane na stronie internetowej: 

www.dragonwojcieszkow.pl oraz na stronie PALPS Łuków na portalu 

społecznościowym Facebook. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy. 

2. Koszty organizatorskie pokrywają gospodarze zawodów.  

3. Gospodarze zawodów zobowiązani są do: 

a) przygotowania boiska do gry i piłek meczowych,  

b) zorganizowania sędziego,  

c) przygotowania i przekazania protokołu pomeczowego 

 

Ostateczną interpretację przepisów oraz sprawy 

nieujęte w regulaminie pozostawia się 

organizatorowi. 

 

 

 


