GMINNA LIGA ORLIKA „JEDLIŃSK 2015” III EDYCJA
O PUCHAR WÓJTA GMINY JEDLIŃSK

REGULAMIN
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cel
Popularyzacja gry w piłkę nożną.
Stworzenie możliwości spędzania czasu wolnego.
Integracja mieszkańców gminy poprzez rywalizację sportową.
Poprawa sprawności fizycznej.
Ocena poziomu wyszkolenia i umiejętności drużyn.
Zapewnienie społeczeństwu udziału w widowiskach sportowych, stanowiących
wartościową formę wypoczynku i integracji.

II. Organizator
1. Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku.
2. Wójt Gminy Jedlińsk.
III. Termin i miejsce
1. Rozgrywki odbędą się w miesiącach kwiecień – czerwiec na boisku ORLIK
znajdującym się na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedlińsku, po zgłoszeniu się drużyn
do rozgrywek.
2. Dokładny terminarz rozgrywek dostarczony zostanie drużynom uczestniczącym w
Lidze najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem.
IV. Zasady ogólne
1. W rozgrywkach Ligi uczestniczą zawodnicy zameldowani i zamieszkujący na terenie
gminy Jedlińsk.
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2. Zgłaszana drużyna może składać się z minimum 6 zawodników a maksymalnie 12
zawodników.
3. Drużyny zgłaszają swoje uczestnictwo do rozgrywek Ligi jej organizatorowi do dnia
11 kwietnia 2015 r. wraz z imiennym składem drużyn, dokonując następujących
formalności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, pesel, a także
numer kontaktowy do kierownika drużyny.
4. Każda z drużyn wraz z listą zgłoszeniową składa oświadczenie o odpowiedzialności,
które zawiera podpisy wszystkich zawodników wpisanych na listę zgłoszeniową.
5. W przypadku zawodników niepełnoletnich każdy z nich musi załączyć pisemną zgodę
przynajmniej jednego z rodziców na udział w rozgrywkach.
6. Każda z drużyn przed rozpoczęciem meczu przekazuje sędziemu protokół z listą
maksymalnie 12 zawodników z listy zgłoszeniowej biorących udział w meczu,
podpisany przez kierownika drużyny (protokoły wydaje organizator).
7. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać podczas meczu dokument tożsamości,
który będzie sprawdzany przez sędziego i organizatora przy wejściu na boisko przed
rozgrywanym meczem.
8. Zawodnik zgłoszony do udziału w rozgrywkach, może reprezentować barwy tylko
jednej drużyny w czasie trwania całych rozgrywek.
9. Zawodnicy trenujący w klubach sportowych mogą wziąć udział w lidze pod
warunkiem, że zamieszkują i są zameldowani na terenie Gminy Jedlińsk.
10. Mecze odbywają się przy sędziowaniu jednego sędziego wyznaczonego przez
organizatora.
11. Po każdym meczu sędzia sporządza protokół, który jest podstawą prowadzenia tabeli
rozgrywek.
12. Organizator prowadzi rejestrację drużyn oraz tabelę rozgrywek.
13. Wszelkie sprawy sporne związane z przebiegiem rozgrywek rozpatruje sędzia oraz
organizator. Decyzje podaje się do wiadomości w ciągu 3 dni od chwili otrzymania
protokołu.
14. Ogłoszenie rozgrywek stanowi integralną część regulaminu.
V.
1.
2.
3.

System rozgrywek
Mecze rozgrywane są systemem „każdy z każdym” wg ustalonego terminarza.
O rozegraniu meczu decyduje sędzia.
Mecz może być rozpoczęty, gdy w zespole występuje minimum 4 zawodników. W
przypadku mniejszej liczby zawodników mecz zostaje rozstrzygnięty, jako walkower
na korzyść drużyny przeciwnej.
4. Drużyny składają się z 6 zawodników (w tym bramkarz) + maksymalnie 6
zawodników rezerwowych.
5. Mecze rozgrywane są 2x20 minut z 5 minutową przerwą.
6. W meczu dokonywane są „zmiany hokejowe” w strefie zmian przy linii środkowej.
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7. Drużyna, która nie stawi się w regulaminowym czasie gry przegrywa mecz
walkowerem 0:3.
8. Drużyna, która odda dwa mecze walkowerem zostaje wykluczona z rozgrywek do
końca edycji.
9. W przypadku, gdy drużyna oddaje drugi mecz walkowerem, a zarazem jest to ostatnia
kolejka rozgrywek, wówczas zespół ten zostaje sklasyfikowany na ostatnim miejscu w
tabeli bez względu na dorobek punktowy.
VI.
1.
2.
3.
4.
•
•
•
•
•

Punktacja
Zwycięstwo – 3 punkty.
Remis – 1 punkt.
Przegrana – 0 punktów.
O kolejności miejsc w tabeli rozgrywek decyduje:
większa ilość zdobytych punktów,
korzystniejszy bilans bezpośrednich spotkań,
korzystniejsza różnica bramek,
większa ilość zdobytych bramek
rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

VII. Przepisy
W trakcie trwania rozgrywek obowiązują przepisy PZPN z wyjątkami:
1. Nie obowiązują przepisy dotyczące spalonego i pozycji spalonej.
2. Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5m.
3. Rzut karny wykonuje się z linii pola karnego.
4. Wznowienie gry ze środka traktowane jest, jako rzut wolny pośredni.
5. Auty boczne wykonywane są rękoma zza głowy natomiast aut bramkowy wybijany
jest z tzw. „piątki”.
6. Aut bramkowy wybijany z „piątki” musi być rozegrany na własnej połowie, tzn. piłka
wprowadzana przez zawodnika drużyny, której przyznano aut bramkowy, przed
opuszczeniem połowy, z której aut jest wykonywany musi dotknąć zawodnika
przebywającego na tej samej połowie lub podłoża.
7. Za złe wprowadzenie piłki z autu bramkowego przyznaje się drużynie przeciwnej rzut
wolny pośredni, wykonywany z linii środkowej boiska.
8. Bramkarz po złapaniu piłki z akcji może wprowadzić ją do gry w obrębie całego
boiska.
9. Stosowane są kary minutowe 2 i 5 minut oraz czerwona kartka. Po otrzymaniu przez
zawodnika czerwonej kartki jego zespół gra w osłabieniu do zakończenia meczu.
VIII. Sprzęt sportowy
1. Wszystkie drużyny obowiązuje posiadanie w meczu:
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• obuwia sportowego (lanki, korkotrampki), obowiązuje zakaz gry we wkrętach.
• jednolitego stroju sportowego wraz z numerami na koszulkach,
• opaski kapitana drużyny,
IX. Ubezpieczenie
1. Każdy zawodnik powinien w zakresie własnym poddać się badaniu lekarskiemu o
zdolności do gry w piłkę nożną.
2. Każdy z zawodników w okresie rozgrywek musi być ubezpieczony na własną rękę.
3. Udział w rozgrywkach zawodnicy biorą na własną odpowiedzialność.
4. Na każdym meczu organizator zapewnia opiekę medyczną.
X.
1.
2.
3.

Nagrody
Nagrody zapewnia organizator.
Nagrody otrzymują wszystkie drużyny w zależności od zajętego miejsca.
Organizator na zakończenie rozgrywek wyłoni wyróżniających się zawodników i
bramkarzy w czasie trwania całego turnieju.

XI. Postanowienia końcowe
1. Biuro organizacyjne mieści się w GCKiKF w Jedlińsku ul. Krótka 1
telefon (48) 32-13-052.
2. Protesty i odwołania drużyna wnosi na piśmie za pośrednictwem kapitana do
organizatora Ligi najpóźniej w ciągu 2 dni od zakończonego meczu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
4. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu na mecze.
5. Wszelkie działalności drużyny na boisku i poza nim sprzeczne z etyką sportową, dobrą
zabawą, rzutujące na dobre imię sportu, zabawy a w szczególności stwierdzone
przypadki braku sportowej postawy, znieważenie zawodników, sędziego będą surowo
karane z wyłączeniem zawodnika z zawodów.
6. Każda drużyna odpowiada za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, kibiców,
zawodników, opiekunów.
7. W razie niewłaściwego zachowania się publiczności wobec sędziego, sędzia może
przerwać mecz.
8. Niniejszy regulamin otrzymają wszyscy kierownicy startujących drużyn.
9. Akceptując regulamin startujące drużyny potwierdzają tym samym całkowite
podporządkowanie się jego wytycznym. Niema możliwości renegocjacji
poszczególnych punktów w trakcie trwania rozgrywek.
10. Każdy z kierowników zespołów zobowiązany jest do zapoznania wszystkich swoich
zawodników z regulaminem Ligi. Ponadto tylko kierownik zespołu kontaktuje się
bezpośrednio z organizatorem w kwestiach spornych.
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