REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGII PIŁKI NOśNEJ
W CZARNYM DUNAJCU
Liga odbędzie się od 16-05-2010r. do 12-09-2010r.

SYSTEM ROZGRYWEK:
W rozgrywkach uczestniczy maksymalnie 12-cie zespołów. O uczestnictwie w rozgrywkach
decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatą i listą zawodników. Mecze będą
rozgrywane w niedziele w godzinach od 17:00 do 21:00.
• Rozgrywki odbywają się w systemie dwu rundowym.I runda”kaŜdy z kaŜdym”.W II
rundzie następuje podział na dwie ligii: I liga stanowią druŜyny, które zajęły w I
rundzie miejsca od 1 do 6 i one grają o pierwsze miejsce w rozgrywkach i II lige
stanowią druŜyny, które zajęły miejsca od 7 do 12 i grać będą o miejsca od 7 do 12. W
drugiej rundzie wszystkie zespoły rozgrywają mecze systemem play off (po jednym
meczu).Po I rundzie następuje równieŜ weryfikacja rozgrywek i ustala się tabelę, która
decyduje o kolejności w rundzie play off.
• Podział na dwie Ligii w następnym sezonie jest uzaleŜniony od ilości zgłoszonych
druŜyn do turnieju. Jednak przy braku druŜyn mecze będą rozgrywane
systemem mecz/rewanŜ i będzie jedna liga .

ZASADY GRY:
*Czas gry 2x20 min. z przerwą 5 min.
*DruŜyna składa się z 18 zawodników
*DruŜyna gra w składzie 6 osobowym (5 zawodników w polu + bramkarz)
*Przy rzucie wolnym zawodnik staje od piłki w odległości 3 kroków sędziowskich.
*Auty wykonywane wyrzutem z rąk.
*Zmiany zawodników dokonuje się systemem hokejowym bez zgłaszania do sędziego.
*Zawodnik moŜe być zgłoszony tylko w jednej druŜynie.
*Sędzia ma do dyspozycji kary 3,5 minut oraz czerwona kartka(wyklucza zawodnika do
końca meczu i nie moŜe zawodnik ten rozegrać minimum jednej kolejki i po upływie 10
minut druŜyna moŜe wprowadzić rezerwowego zawodnika do gry).
*Zakaz ślizgów dotyczy równieŜ bramkarzy.
*Wykonuje się rzuty roŜne.
*Po wypadnięciu piłki za linię bramkową bramkarz rozpoczyna piątką.
*Bramkarz moŜe trzymać piłkę w rękach przez 6-ść sekund.
*Z rozpoczęcia gry moŜna strzelić bramkę
*Rękoczyny karane są dyskwalifikacją do końca rozgrywek(dotyczy to nie tylko meczów ale
takŜe terenu gdzie rozgrywany jest turniej).
*SpoŜywianie napojów alkoholowych zgodne z przepisami regulaminu Orlik 2012.( Po
wykryciu alkoholu u zawodnika i kibica danej druŜyny, druŜyna ta otrzymuje walkower i
sędzia przerywa mecz.)
*Mecz naleŜy zweryfikować walkowerem jeŜeli:
a) druŜyna ma skład 4 osobowy lub mniej;
b) druŜyna nie stawi się na mecz z własnej winy;
c) druŜyna, w której brał udział nieuprawniony zawodnik.
d) spoŜywanie alkoholu
Pozostałe zasady gry zgodne z zasadami przepisów PZPN.
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UCZESTNICTWO W ZAWODACH
W zawodach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy zgłoszeni na listach dostarczonych przez
kierowników druŜyn do organizatora przed rozpoczęciem meczu.
Ustala się max. Liczbę 20 zawodników wpisanych do listy zgłoszeniowej, która zostaje
zweryfikowana i zamknięta. Nie dopuszcza się do gry zawodników w dwóch druŜynach
jednocześnie. Uczestnikami ligi mogą być osoby, które mają 18 lat(rocznik 1992, bądź 16latek, który posiada pisemne zezwolenie od rodziców na udział w turnieju).Dopuszcza się do
udziału w kaŜdej druŜynie po 4 czynnych zawodników, oprócz tego zawodnicy którzy
ukończyli 35 rok Ŝycia i są czynnymi zawodnikami klubu traktowani są jako Old Boys i mogą
brać udział w rozgrywkach. Zawodnik, który odniósł powaŜną kontuzje i nie moŜe grać w
turnieju, wtedy na jego miejsce moŜna podmienić zawodnika. Organizatorzy oraz
sędziowie nie biorą odpowiedzialności za powstałe wypadki w czasie rozgrywek jak
równieŜ za pozostawione rzeczy na terenie hali sportowej

ZASADY PUNKTACJI I KLASYFIKACJI:
1. Za zwycięstwo 3-punkty
2. Remis 1-punkt
3. Przegrana 0-punktów
4. W przypadku równej liczbie punktów o kolejności w tabeli decydują:
• Punkty
• Bezpośredni mecz pomiędzy zainteresowanymi zespołami
• Mała tabela ( w przypadku równej ilości punktów przy 3 druŜynach)
• Bramki (róŜnica bramek, bramki strzelone, stracone)

NAGRODY:
• Wszystkie druŜyny otrzymują pamiątkowe dyplomy.
• Pierwsze trzy zespoły otrzymują puchary:.
1. PUCHAR WÓJTA
2. ………….
3. …………
• Najlepszy strzelec I i II Ligii otrzyma dyplom i upominek
• Najlepszy bramkarz I i II Ligii otrzyma dyplom i upominek,(który zostanie wyłoniony
przez sędziego i organizatorów).

FINANSOWANIE:
• Koszty Ligii pokryją uczestnicy w postaci wpisowego druŜyny w wysokości 450zł.+
200zł. kaucja = 650 złotych).
• Wpłatę za rozgrywki naleŜy uiścić do rozpoczęcia Turnieju lub do 3 kolejki.
• DruŜynie wykluczonej lub rezygnującej z rozgrywek nie przysługuje zwrot kwoty
wpłaconej.
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Kaucje turnieju w razie wycofania druŜyny lub nie uiszczenia opłaty za walkower 200
zł.(JeŜeli druŜyna rozegra cały turniej kwota kaucji po zakończeniu turnieju jest
zwracana kaŜdej druŜynie.)
W przypadku meczu oddanego walkowerem zespół przegrywający zobowiązany jest
do uiszczenia opłaty karnej w wysokości 100,00 zł. w terminie 2 dni, pod groźbą
walkowera w kolejnym meczu i wycofania z rozgrywek.
Liga moŜe być dofinansowana ze środków Urzędu Gminy.

POZOSTAŁE WYMAGANIA FORMALNE:
• Sekretariat zawodów znajduje się u Organizatora.
• Protokoły z meczów podpisane przez kapitanów i sędziów przechowuje Organizator.
• Kierownik druŜyny zobowiązany jest złoŜyć przed rozpoczęciem Turnieju listę
zgłoszonych zawodników wraz z oświadczeniem Ŝe zawodnicy są zdrowi i biorą
udział w meczach na własną odpowiedzialność.
• Na liście zgłoszeń druŜyny powinno być:
1. Imię i Nazwisko
2. Data urodzenia
3. Adres zamieszkania
4. Zgłoszony w klubie
5. Podpis zawodnika
• Kierownik druŜyny powinien zgłosić kontaktowy telefon osoby odpowiedzialnej za
druŜynę.
• Maksymalna ilość zgłoszonych do jednej druŜyny wynosi 20-stu zawodników.
• KaŜdy zawodnik powinien posiadać przy sobie dokument toŜsamości
• Powstała Komisja Dyscyplinarna w której skład wchodzą następujące osoby:
Tadeusz Czepiel, Maciej Lenart, Zaczyński Kamil, Stanisław Tylka.
• Zawodnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie sportowe.

Prawo interpretacji regulaminu naleŜy do Organizatorów.
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KONTAKTY:
ORGANIZATORZY:
Tadeusz Czepiel 604426104
Lenart Maciej 504154618
ADMINISTRACJA:
Lenart Maciej 504154618
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SKITTU-Solarczyk Andrzej-660452504
VIVA ZASKALE-Łukasz Olendzki-666991117
PROFIL STOLARZE-Stanisław Tylka-603652446
FREESTYLE-Maciej Lenart-504154618
SZAROTKA CHOCHOŁÓW- Stanisław GruszkaKONIÓWKA- Tadeusz Haberny- 791350488
BIELANKA.PL-Lenart Mateusz- 503853061
ISKRA OPOLE-Bartkowiak Paweł- 517803044
STRUMYK – Kwak Krzysztof-603808778

Po I edycji druŜyny zajmowaly następujące miejsca, druzyny które nie graja w tym
sezonie spadaj na ostatnie pozycje ☺
L.p.
*1
*2
3
4
5
*6
*7
8
*9
*10

Nazwa DruŜyny
Orawa Podwilk
Sporting Podszkle- Załuczne
Śliwa Team
Bielanka.pl
Freestyle
Błękitni
Iskra Opole-Rajski
Profil Stolarze
Victoria OdrowąŜ
Metalic

* DruŜyny oznaczone gwiazdka spadaja na dół i według poniŜszej tabeli w tym roku
druŜyny zaczna gre.
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L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nazwa DruŜyny
Śliwa Team-Skittu
Bielanka.pl
Freestyle
Profil Stolarze
Viva Zaskale
Szarotka Chochołów
Koniówka
Strumyk
Orawa Podwilk
Sporting Podszkle- Załuczne
Błękitni
Iskra Opole-Rajski
Victoria OdrowąŜ
Metalic

W załączeniu dołączona jest przykładowa karta zgłoszeń zawodników do rozgrywek.
………………………………
(miejscowość i data)

Zgłoszenie druŜyny……CZARNI………………………………………………
Do Amatorskiej Ligii Piłki NoŜnej sezon letni 2010r.
L.p. Nazwisko i Imię
zawodnika
1.
NOWAK RYSIEK
2.
3.
4.
BENEK BUK
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Data
Zgłoszony Adres zamieszkania
urodzenia w klubie
(Miejscowość)
1998.08.20 NIE
ZAKOPANE

Podpis
zawodnika
……

1978.01.01 TAK

…….

JABLONKA

WyŜej podpisani zawodnicy oświadczają, Ŝe zapoznali się z Regulaminem Amatorskiej
Ligii Piłki Halowej i zobowiązują się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.
Potwierdzam zdolność w/w zawodników do gry w Amatorskiej Lidze Piłki Halowej
…………………………………………..
(podpis kierownika druŜyny)

Nazwisko i Imię oraz kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za druŜynę:
……………………………………………………………………………………………..
Potwierdzenie listy zgłoszeń przez Organizatora
…………………………………………………..
(data potwierdzenia, podpis osoby upowaŜnionej)
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………………………………
(miejscowość i data)

Zgłaszam druŜyne………………………………………………
Do Amatorskiej Ligii Piłki NoŜnej sezon letni 2010r.
L.p. Nazwisko i Imię
zawodnika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Data
Zgłoszony Adres zamieszkania
urodzenia w klubie
(Miejscowość)

Podpis
zawodnika

WyŜej podpisani zawodnicy oświadczają, Ŝe zapoznali się z Regulaminem Amatorskiej
Ligii Piłki Halowej i zobowiązują się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.
Potwierdzam zdolność w/w zawodników do gry w Amatorskiej Lidze Piłki Halowej
…………………………………………..
(podpis kierownika druŜyny)

Nazwisko i Imię oraz kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za druŜynę:
……………………………………………………………………………………………..
Potwierdzenie listy zgłoszeń przez Organizatora
…………………………………………………..
(data potwierdzenia, podpis osoby upowaŜnionej)
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