REGULAMIN ROZGRYWEK SEZONU 2017/2018
GMINNEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ „ORLIKI - 13” w Zbąszyniu
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Gminna Liga Piłki Nożnej liczy 8 zespołów.
2. Udział biorą dzieci i młodzież szkół zamieszkałych na terenie Gminy Zbąszyń oraz gmin
sąsiednich do 12/13 roku życia, tj. rocznik 2005 i młodsi (uczniowie Szkoły
Podstawowej).
3. Celem rozgrywek jest wyłonienie najlepszych zespołów, przygotowanie zawodników
do gry w zespołach juniorskich, podnoszenie poziomu wyszkolenia, rozwój tężyzny
fizycznej i sprawności ogólnej oraz odciągnięcie młodzieży od zagrożeń takich jak
narkotyki, alkohol, wandalizm i inne patologie.
4. Rozgrywki prowadzone będą na podstawie regulaminu i terminarza rozgrywek,
w oparciu o przepisy gry w piłkę nożną PZPN.
5. Rozgrywki prowadzone są systemem dwurundowym jesień – wiosna.
6. Termin rozpoczęcia rozgrywek oraz daty i godziny rozgrywania zawodów wyznacza
Zbąszyńskie
Centrum
Sportu,
Turystyki
i
Rekreacji
w
opracowanym
i doręczonym zainteresowanym zespołom terminarzem rozgrywek na poszczególne
rundy, co najmniej 3 dni przed rozgrywkami.
Rozdział II
Zawodnicy
1. W rozgrywkach Gminnej Ligi mogą brać udział zawodnicy zgłoszeni na listach,
ubezpieczeni przez szkoły (podpis i pieczątka dyrektorów szkół), posiadający zgodę
rodziców na udział w zawodach oraz oświadczenie, że nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych do gry w piłkę nożną – oświadczenie winno być podpisane przez oboje
rodziców z aktualnym numerem dowodu osobistego.
2. Listy zgłoszeniowe kierownicy/opiekunowie zespołów przedstawiają sekretarzowi
Gminnej Ligi Piłki Nożnej "ORLIKI-13" najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem rozgrywek
celem
weryfikacji
zawodników. Zgody rodziców są przechowywane przez
kierowników/opiekunów zespołów.
Zawodników, którzy nabyli uprawnienia do gry w innym zespole można
zgłaszać tylko w czasie przerwy w rozgrywkach na listach dodatkowych.
3. Zawodnicy rozpoczynający grę winni być wpisani do sprawozdania z zawodów
na pierwszych 7-miu miejscach, pozostali wpisani są zawodnikami rezerwowymi.
Kierownik /opiekun może wpisać do sprawozdania mniej niż 7-miu zawodników, jednak
nie mniej niż 5, a każdego następnego wchodzącego do gry musi natychmiast dopisać
do sprawozdania.
4. Wpisanie do sprawozdania zawodnika nieuprawnionego (niezgłoszonego do rozgrywek
lub zawieszonego karą meczu) uznany będzie, jako udział w grze nieuprawnionego
zawodnika, co skutkuje zweryfikowaniem zawodów, jako walkower dla przeciwnika.
5. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie lub opiekunowie drużyn zobowiązani są
do wręczenia sędziemu zawodów: wypełnionego czytelnie drukowanymi literami
sprawozdania z zawodów z wykazem zawodników wyznaczonych do gry (właściwe
nazwiska i imiona zgodne z dokumentem tożsamości, rok urodzenia) oraz ich
własnoręczny podpis.
6. W lidze występować mogą dziewczęta i chłopcy.

Rozdział III
Sędziowie
1. Sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki
i Rekreacji.
2. Jeżeli wyznaczony sędzia nie dojedzie na ustalony termin, opiekun zespołu gospodarzy
wyznacza sędziego spośród swojego grona.
3. Sędziów asystentów wyznacza, ewentualnie, gospodarz zawodów.
4. Sędzia zawodów zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia sprawozdania z zawodów
i przekazanie go do biura ZCSTiR w terminie 2 dni po zakończeniu zawodów.
Rozdział IV
Zasady rozgrywek
1.
2.
3.
4.

Pole gry to połowa boiska piłkarskiego pełnowymiarowego w poprzek niego.
Bramki o wymiarach 5x2 m, piłka nożna nr 4.
Obowiązuje przepis dot. pozycji spalonej.
Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 7 m, rzut karny wykonuje
się z odległości 9 m od środka linii bramkowej.
5. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi zespołami 1 spotkanie w każdej rundzie.
6. Czas trwania zawodów dwa razy 30 min. z 10 min. przerwą.
7. Koszty organizacyjne zawodów pokrywa budżet gminy (ZCSTiR), natomiast koszty
dojazdu na zawody ponoszą drużyny gości.
8. Zawody punktuje się następująco:
a) za zwycięstwo 3 pkt.
b) za remis 1 pkt.
c) za przegraną 0 pkt.
d) walkower 3 pkt. 3:0.
9. Zespoły mogą wymienić dowolną ilość zawodników (zmiany hokejowe).
10. W rozgrywkach obowiązuje obuwie gumowe lub tzw. „lanki” oraz stroje sportowe.
11. Zawody rozgrywane są piłkami nr 4.
12. Zawody rozgrywane są w terminach wyznaczonych i przyjętych przez zespoły.
13. W przypadku, gdy mimo stawienia się obu drużyn zawody nie dojdą do skutku lub, gdy
zostaną przerwane z przyczyn niezależnych od obu zespołów (ulewa, nienadające się
do gry boisko itp.) gospodarz zawodów po uzgodnieniu z przeciwnikiem, obowiązany
jest wyznaczyć nowy termin (najbliższy z możliwych) rozegrania zawodów. Jeżeli zawody
zostaną przerwane w II połowie spotkania, można je zweryfikować zgodnie z wynikiem
uzyskanym na boisku do chwili ich przerwania.
14. O kolejności zespołów w tabeli decyduje ilość zdobytych punktów. W przypadku
uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu
decydują:
I. Przy dwóch zespołach:
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c) przy dalszej równości, wg obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone
na wyjeździe liczone są podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi
i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu rozgrywek,
e) przy dalszej równości, większa ilość zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu,
f) w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są zespoły
zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli, stosuje się wyłącznie zasady określone
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w punktach a, b i c, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności zarządza się spotkanie
barażowe na neutralnym, wyznaczonym przez organizatora boisku.
II. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą
spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami
podanym w punktach a, b, c, d oraz e.
III. Mecze barażowe będą rozgrywane wg przepisów UEFA. W przypadku równej ilości
punktów w dwumeczu korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi
bramkami, przy dalszej równości bramki strzelone na wyjeździe liczone są podwójnie.
Gdy to nie da rozstrzygnięcia, rozgrywana będzie dogrywka 2 x 15 min., przy czym
obowiązuje zasada podwójnego liczenia bramek. Gdy w dogrywce nie będzie goli
o zwycięstwie zadecydują rzuty karne.
Rozdział V
Sprawy dyscyplinarne
1. Zawodnik w czasie trwania meczu może być odsunięty od gry na 2 min. do 5 min. lub
do końca spotkania (czerwona kartka) w zależności od przewinienia.
2. Zawodnik wykluczony z gry czerwoną kartką otrzymuje automatycznie karę jednego
meczu (nie może grać w następnej kolejce spotkań).
3. Jeżeli dana drużyna nie stawi się 3 razy na zawody zostaje zdyskwalifikowana, a punkty
anulowane.
4. W przypadku rażąco niesportowego zachowania, organizatorzy mają prawo do ukarania
zawodników lub całej drużyny poprzez odsunięcie z rozgrywek, uwzględniając
wcześniejsze decyzje sędziego (nałożone kary).
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
1. Każdy zespół biorący udział w rozgrywkach jest odpowiedzialny za utrzymanie dyscypliny
i porządku przed, w trakcie i po zawodach.
2. Po zakończeniu rozgrywek ligi gminnej 3 pierwsze zespoły nagrodzone zostaną
pucharami i medalami, pozostałe otrzymują pamiątkowe dyplomy.
3. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
4. Za przedmioty pozostawione bez opieki organizatorzy nie biorą odpowiedzialności.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
6. Życzymy wszystkim zespołom osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych w duchu
sportowej rywalizacji na boisku i zasad fair play.
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