1.
a)
b)
c)

Cel rozgrywek:
popularyzacja gry w piłkę nożną wśród młodzieży i dorosłych
popularyzacja aktywnego wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych
wyłonienie najlepszych drużyn ligowych

2. Termin rozgrywek:
a) rozpoczęcie rozgrywek – 16.11.2019
b) według terminarza zamieszczonego na stronie www.mosir.orzysz.pl
3. Miejsce rozgrywek:
 Sala widowiskowo-sportowa w Orzyszu
4. Organizator:
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu
 Kancelaria Finansowa Paweł Kubrowski
5.
a)
b)
c)

Warunki uczestnictwa:
zgłoszenie udziału drogą mailową na adres mosir@orzysz.pl w terminie do 4 listopada br.
dostarczenie do biura MOSiR oświadczeń zawodników w terminie do 4 listopada br.
uiszczenie opłaty wpisowej w kwocie 400 zł przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Orzyszu (ul. Osiedle Robotnicze 11a, 12-250 Orzysz) o nr 94 9364 0000 2003 0012 1516
0001 tytułem: Wpisowe do Orzyskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej
d) niedostarczenie dokumentów bądź brak dokonanej opłaty wpisowej w wymaganych terminach,
skutkować będzie niedopuszczeniem drużyny do rozgrywek
6. System rozgrywek:
a) rozgrywki zostaną przeprowadzone zostaną w jednej lidze, systemem gry każdy z każdym, bez
rewanżów
b) w kadrze zespołu może znajdować się dowolna ilość zawodników zrzeszonych, ale w trakcie meczu na
boisku może występować jednocześnie nie więcej jak 2 zawodników zrzeszonych (zrzeszonym jest
zawodników, który rozegrał przynajmniej minutę w meczu ligowym sezonu 2019/2020 w klasie
okręgowej lub ligach wyższych)
c) zawodnik zrzeszony w trakcie meczu musi mieć założoną na ramieniu opaskę
d) drużyny muszą składać się z minimum 5, a maksimum 15 zawodników
e) uzupełnienie składu drużyny możliwe jest do 3 kolejki, o ile zespół posiada na liście zawodników wolne
miejsca (zawodnik, który wystąpił choćby w jednym meczu którejkolwiek drużyny, nie może zmienić
swojej przynależności)
f) po 7 kolejce, a przed rozpoczęciem 8 kolejki zespoły mają możliwość wykreślenia z listy jednego
zawodnika i zastąpienia go innym, który do tej pory nie uczestniczył w rozgrywkach
7. Sposób przeprowadzenia rozgrywek:
a) mecze rozgrywane są zgodnie z „Przepisami gry w futsal” ustalonymi przez PZPN z zastrzeżeniem
postanowień niniejszego regulaminu
b) drużyny występują w 5 osobowych składach w tym bramkarz
c) drużyny obowiązuje jednolity strój oraz obuwie z jasną podeszwą przeznaczone do gry na hali

d) czas trwania meczu wynosi 2x15 minut z przerwą na zmianę stron
e) czas zatrzymywany jest wyłącznie w ostatniej minucie po zdobyciu bramki lub w sytuacjach
powodujących znaczne opóźnienie wznowienia gry na wyraźne wskazanie sędziego
f) ilość zmian zawodników w czasie meczu dowolna
g) zabrania się gry wślizgiem w momencie bezpośredniej walki o piłkę
h) w przypadku dotknięcia piłką przeszkody (sufit, słupy) wykonuje się rzut wolny pośredni z za linii
bocznej boiska, prostopadle do miejsca uderzenia piłki w przeszkodę
i) w momencie gdy piłka przekroczy linię końcową boiska, bramkarz wznawia grę wyrzutem piłki ręką
(piłka nie może przekroczyć linii środkowej boiska)
j) zawodnik od momentu gwizdka sędziego ma czas 4 sekund na wykonanie rzutu wolnego,
a w przypadku sytuacji korzystnej dla drużyny poszkodowanej, może wznowić grę bez gwizdka
k) drużyna w trakcie meczu ma możliwość zastąpienia bramkarza zawodnikiem z pola, przy czym
zawodnik wchodzący musi zostać oznaczony koszulką odróżniającą go od pozostałych zawodników
l) w przypadku zastąpienia bramkarza zawodnikiem z pola żaden zawodnik drużyny dokonującej zmiany
nie może w tym czasie występować w roli bramkarza tj. łapać piłki w rękę we własnym polu
bramkowym
m) po czterech faulach i każdym następnym popełnionym przez zespół w czasie jednej połowy meczu
przyznawany jest rzut karny przedłużony z odległości 10 metrów od bramki
n) w trakcie wykonywania przedłużonego rzutu karnego bramkarz musi pozostać we własnym polu
karnym co najmniej 5 metrów od piłki
o) wykonawca przedłużonego rzutu karnego musi kopnąć piłkę z zamiarem strzelenia bramki bez
możliwości rozegrania akcji
p) za grę niedozwoloną i niewłaściwe zachowanie stosowane będą kary zespołowe (rzuty wolne, rzuty
karne, przedłużone rzuty karne) i kary indywidualne w postaci żółtych i czerwonych kartek
 po otrzymaniu żółtej kartki drużyna gra w osłabieniu przez 2 minuty lub do utraty gola
 druga żółta kartka wyklucza zawodnika z gry do końca meczu, a zespół po 3 min. lub po stracie bramki
może wprowadzić innego zawodnika
 po otrzymaniu bezpośredniej czerwonej kartki zawodnik traci prawo gry do końca meczu,
a zespół po 5 min. może wprowadzić innego zawodnika (zawodnik ukarany musi opuścić ławkę
rezerwowych i udać się do szatni)
 zawodnik ukarany czerwoną kartką pauzuje od dwóch do pięciu spotkań (w czas trwania kary nie wlicza
się spotkań wygranych walkowerem)
 o wysokości nałożonej kary decyduje Komisja Ligi
 żółte kartki są sumowane, po 2 zawodnik pauzuje 1 mecz, po 4 pauzuje 2 mecze, po 6 pauzuje
3 mecze, a każda następna skutkuje wykluczeniem z jednego meczu
q) drużyna wygrywa mecz walkowerem 5:0 jeżeli:
 drużyna przeciwna nie stawi się na wyznaczone spotkanie w przeciągu 10 minut od godziny
rozpoczęcia meczu
 zawodnik drużyny przeciwnej swoim zachowaniem uniemożliwia kontynuowanie gry
 drużyna przeciwna ma do dyspozycji mniej niż 4 zawodników
 w drużynie przeciwnej w trakcie gry na boisku przebywał nieuprawniony zawodnik
r) drużyna, która w trakcie rozgrywek zostanie ukarana dwoma walkowerami, zostanie wykluczona
z rozgrywek i przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli
s) w przypadku gdy drużyna została wycofana z rozgrywek przed rozegraniem połowy spotkań, jej
dotychczasowe wyniki zostają anulowane i przyznane walkowery 3:0 na korzyść drużyny przeciwnej

t) kolejność zespołów w tabeli ustala się według zdobytych punktów
u) w przypadku uzyskania równej ilości punktów przy dwóch zespołach o kolejności decyduje:
 wynik bezpośredniego spotkania lub bilans bezpośrednich spotkań
 korzystniejsza różnica bramek
 większa liczba zdobytych bramek
v) w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez więcej niż dwa zespoły, przeprowadza się
dodatkową punktację pomocniczą między zainteresowanymi drużynami i na tej podstawie ustala się
kolejność
w) w przypadku uzyskania równej ilości punktów w punktacji pomocniczej przez dwie lub więcej drużyn
stosuje się następujące zasady:
 korzystniejsza różnica bramek
 większa liczba zdobytych bramek
x) w szczególnych okolicznościach drużyny mają możliwość zamiany godziny rozgrywania meczu
w obrębie danej kolejki, po uzyskaniu zgody drużyny przeciwnej oraz zespołów, których zamiana
godziny ma dotyczyć
8.
a)
b)
c)
d)

Nagrody:
zespoły uczestniczące w rozgrywkach otrzymają puchary i dyplomy
najlepszy bramkarz, strzelec i zawodnik otrzymają nagrody rzeczowe
drużyna, która w czasie rozgrywek wykaże się najlepszą postawą Fair Play otrzyma puchar
najlepsze sześć drużyn otrzyma nagrody finansowe

9. Informacje dodatkowe:
a) każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie oraz ma obowiązek ubezpieczenia się od
następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie (w przypadku braku aktualnych badań
lekarskich lub braku ubezpieczenia od NW, zawodnik bierze udział w lidze na własną
odpowiedzialność)
b) w celu rozstrzygania spraw spornych oraz wynikających z postanowień niniejszego regulaminu
powołana zostanie Komisja Ligi składająca się z trzech przedstawicieli drużyn uczestniczących
w rozgrywkach, jednego przedstawiciela organizatora i jednego z sędziów wyznaczonych do
prowadzenia spotkań
c) zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Sali widowiskowo-sportowej
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz zagubienia,
uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników i kibiców
e) za usterki pozostawione na terenie obiektu (w szczególności w szatniach) odpowiada kapitan drużyny
f) na terenie Sali widowiskowo-sportowej obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i wyrobów
tytoniowych
g) w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry Komisja Ligi ma prawo weryfikacji wyniku
meczu, dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek
h) wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania rozgrywek rozstrzyga Organizator
i) interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi
j) zapoznanie się z regulaminem zawodnik poświadcza wpisując się własnoręcznie na karcie
zgłoszeniowej
k) opłata wpisowa nie podlega zwrotowi

