
REGULAMIN
LIGI ORLIKA- 

LATO 2015 

Linia 2015
1. CEL:

 Popularyzacja rekreacji i sportu masowego wśród dzieci i młodzieży
 Integracja  mieszkańców gminy Linia
 Zagospodarowanie czasu wolnego 

2. ORGANIZATORZY
 Gminny Dom Kultury w Lini
 Urząd Gminy w Lini

 Zespół Szkół w Lini
 GS LZS w Lini


 3. TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW
  Liga odbywać się będzie  na boisku ORLIK w Lini
 Planowane rozpoczęcie ligi: 11.07.2015 godz. 10.00 (r.2000-2003), 12.07.2015 godz. 13.00

 4. ZGŁOSZENIA
 warunkiem przyjęcia drużyny do ligi jest dostarczenie organizatorom do 08.07.2015 nazwy drużyny.
 W lidze  mogą  uczestniczyć  zespoły  8  osobowe  (  5  +  bramkarz  +  2  rezerwowych), można  wymieniać
zawodników w trakcie trwania ligi, warunkiem jest uiszczenie wpisowego za nowego zawodnika
 Każdy niepełnoletni uczestnik musi posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w turnieju
 Każda drużyna musi podać nazwisko pełnoletniego kierownika drużyny z jego numerem kontaktowym
 W lidze udział mogą brać zawodnicy z rocznika:
  2000-2003
  1999 i starsi.


 5. ZASADY FINANSOWANIA
 obowiązuje wpisowe 5 zł od zawodnika.
 koszty dojazdu pokrywają zawodnicy, opiekunowie itd.

 6. NAGRODY
 wszystkie drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy 
 zespoły za zajęcie miejsc  I- III otrzymują puchary i medale
 wyróżnieni  zostaną  także  najlepszy  bramkarz,  król  strzelców  oraz  najbardziej  wszechstronny  zawodnik
turnieju/ligi

 7. UWAGI KOŃCOWE
 zespoły muszą posiadać własny jednolity sprzęt sportowy oraz obuwie piłkarskie miękkie, turfy, lanki
 w przypadku  zgłaszanych  protestów weryfikacja  zawodników przeprowadzana  będzie  na  podstawie  listy
zgłoszeniowej 
 prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie organizator
 za przedmioty zagubione lub pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada
 telefon kontaktowy  530-366-939, email raafalbronkk@gmail.com R. Bronk
 Organizator nie zapewnia transportu na i po zawodach 

mailto:raafalbronkk@gmail.com


                                                                   SYSTEM ROZGRYWEK

1. System rozgrywek uzależniony od ilości drużyn, forma turniejowa lub liga.

PUNKTACJA I KOLEJNOŚĆ
1. zwycięstwo 3 pkt 2. remis 1 pkt 3. porażka 0 pkt

4. O kolejności drużyn decyduje:
5. a) ilość zdobytych punktów
6. W przypadku równej ilości punktów:
7. - przy dwóch zespołach – wynik bezpośredniego spotkania
8. - przy trzech lub większej liczbie zainteresowanych zespołów – kolejno: punkty, różnica pomiędzy
zdobytymi i straconymi bramkami, większa liczba strzelonych bramek z tzw. „małej tabeli” (uwzględnia ona tylko
wyniki między zainteresowanymi zespołami

9. Gdy ten punkt regulaminu nie rozstrzygnie, w dalszej kolejności będą:
10. - różnica pomiędzy zdobytymi i straconymi bramkami we wszystkich meczach 
11. - większa liczba strzelonych bramek we wszystkich meczach 
12. W przypadku dalszej równości:
13. -  rzuty  karne  (po  3,  a  następnie  po  jednym  aż  do  rozstrzygnięcia)  pomiędzy  zainteresowanymi
zespołami.

PRZEPISY GRY
1. Gra  odbywa się  na  boisku  o  wymiarach  56  x  28  m,  bramki  5  x  2m,  z  uwzględnieniem autu  bocznego i
bramkowego
2. Pole karne – prostokąt o wymiarach 9 na 12m. 
3. Zespoły na boisku występują w składach sześcioosobowych w tym bramkarz. Pozostali zawodnicy oraz kadra
trenerska  zespołu  muszą  zajmować  miejsca  tylko  przy  wyznaczonej  ławce  rezerwowych  za  linią  boczną  boiska.
Niedopuszczalne jest zajmowanie miejsc przy ławce rezerwowych przez osoby nie związane z działalnością sportową zespołu
bądź organizacja imprezy.
4. Kary  za  nieprzepisowe  zagrania:  Kary:  1  minuta,  3  minuty,  kara  meczu  i  w  szczególnych  przypadkach
wykluczenie z ligi.
5. Zawodnik podczas meczu nie może mieć na sobie niczego poza regulaminowym ubiorem: spodenki, koszulka,
obuwie sportowe, bramkarz może mieć spodnie dresowe i bluzę.
6. Zmiany lotne w wyznaczonej strefie zmian – ilość nieograniczona.
7. Zasada zmiany: najpierw zawodnik opuszcza boisko. Jeżeli w trakcie dokonywania zmian na boisku znajdzie
się więcej niż 6 zawodników z jednej drużyny, sędzia przerywa mecz, zarządza rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej,
nieprawnie przebywającego na boisku zawodnika ukarze karą minutową.
8. Ze wznowienia gry z autu nie można zdobyć bramki (jeśli nikt nie dotknie piłki).
9. Przy wznawianiu gry z autu musi być zachowany kontakt piłki z linią boczną boiska – tolerancja 20 cm na
zewnątrz boiska.
10. Rzuty wolne i inne wznowienia ( rozpoczęcie gry od bramki, auty, rzuty rożne) muszą być wykonane w czasie 5
sekund od sygnału sędziego.
11. Bramkę można zdobyć bezpośrednio z rzutu rożnego. 
12. Przy  wznowieniach  gry  z  autów  oraz  rzutów  wolnych  i  rożnych  zawodnicy  drużyny  przeciwnej  muszą
zachować odległość 3 metrów.
13. Grę z autów bocznych rozpoczyna się wprowadzeniem piłki nogą.
14. Bramkarz po aucie  bramkowym wznawia grę  wprowadzając piłkę do gry nogą – ustawiając  piłkę w polu
bramkowym.
15. Rzuty wolne – bezpośrednie i pośrednie ze wskazaniem sędziów.
16. Rzut karny wykonuje się z 9 metrów.
17. Rozstrzygnięcia sędziów dotyczące zdarzeń związanych z grą są ostateczne.
18. Nie ma pozycji spalonej – ofsajd
19. Czas gry 2 x 15 minut, przerwa 5 minut (w przypadku ligi) 
20. W przypadkach nie opisanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy PZPN
21. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu 
22. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.


