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Regulamin 

Rozgrywek Solińskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej sezon 2018/2019 r.  

I.    Organizatorzy 

Organizatorami Solińskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej są: 

1.     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku; 

2.     LKS Nelson Polańczyk. 

 

II. Uczestnicy: 

1.     W rozgrywkach Solińskiej Ligi  biorą udział zawodnicy mieszkający na terenie Gminy 

Solina lub zawodnicy reprezentujący kluby z terenu Gminy Solina (wg listy zgłoszeniowej do 

OZPN). Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia zobowiązani są przedstawić 

podpisaną przez rodziców/ prawnych opiekunów zgodę na uczestnictwo w rozgrywkach.  

2.     Organizator może zaprosić drużynę spoza terenu Gminy Solina  

(w przypadku małej liczby chętnych drużyn z terenu Gminy Solina). 

3.     Uczestnictwo w rozgrywkach drużyny potwierdzają na podstawie karty zgłoszeń, 

składanej w biurze GOKSiT ul. Bieszczadzka 18, 38 – 610 Polańczyk najpóźniej do dnia 

05.11.2018 r.  

4.     Liczba osób zgłoszonych do drużyny liczy maksymalnie 15 zawodników. Drużyny 

mogą uzupełniać swoją kadrę na formularzu karty zgłoszenia. Organizator nie będzie 

prowadził list uzupełniających ani dodatkowych.  Zawodnik zgłoszony w tym trybie jest 

zobowiązany przed swoim pierwszym meczem okazać osobie prowadzącej protokół zawodów 

potwierdzenie zgłoszenia zawodnika wydane przez Organizatora. Brak okazania 

potwierdzenia traktowane jest jak udział zawodnika nieuprawnionego. 

5.     Zawodnicy drużyny, która wycofa się z rozgrywek mogą występować  

w innej drużynie. Zgłoszenie i udział odbywa się na zasadach określonych w pkt 3. 

6.     Zawodnicy w rozgrywkach występują na własną odpowiedzialność i nie przysługują im 

żadne roszczenia od Organizatora z tytułu skutków nieszczęśliwych zdarzeń podczas 

rozgrywek. 
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7.     Zawodnicy we własnym zakresie powinni dokonywać ubezpieczeń  

od skutków nieszczęśliwych wypadków. 

8.     Zgłoszenia drużyn, wyniki, tabele prowadzone są przez GOKSiT w Polańczyku. 

9.     Listy zgłoszeniowe oraz poszczególni uczestnicy podlegają akceptacji przez 

Organizatora. 

III. System rozgrywek i punktacja: 

1.     Rozgrywki odbywają się w dwóch rundach: mecz i rewanż  

Początek Rozgrywek 16 listopada 2018 r.  

W dniach 21.12.2018 r. oraz 28.12.2018 r. przypada przerwa świąteczna w rozgrywkach.  

2.     W rozgrywkach obowiązuje następująca punktacja:  

1)    3 pkt – za zwycięstwo, 

2)    1 pkt- za remis, 

3)    0 pkt-  za porażkę. 

3.     O końcowej klasyfikacji drużyn w rozgrywkach decyduje ilość zdobytych punktów,  

1)    W przypadku tej samej liczby punktów o miejscu decyduje wynik bezpośredniej 

rywalizacji, 

2)    jeżeli tę samą ilość punktów zdobędą więcej niż 2 drużyny, o kolejności pomiędzy nimi 

decyduje tabela z pojedynków pomiędzy zainteresowanymi drużynami, gdzie o ostatecznej 

klasyfikacji decydują kolejno: 

a)   punkty 

b)   różnica bramek, 

c)   dodatkowy mecz lub mecze. 

 IV. Organizacja rozgrywek  

1.     Rozgrywki odbywają się w Zespole Szkół w Myczkowie w piątki lub inny dzień 

wskazany przez Organizatora 
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2.     Zawodnicy zobowiązani są posiadać strój sportowy oraz obuwie sportowe odpowiednie 

do gry na halę  

3.     Mecz trwa 2 razy po 25 minut z 5 minutową przerwą. 

4.     Na boisku drużyny występują w 5 –osobowych składach włącznie z  bramkarzem. 

5.     W trakcie meczu dokonuje się zmian wyznaczonym sektorze boiska. (zmiany lotne). 

Ilość zmian jest nieograniczona. Jeżeli podczas meczu w grze uczestniczyć będzie więcej 

zawodników danej drużyny niż wynosi limit, to drużyna ta ukarana zostaje karą wykluczenia 

zawodnika na 2 minuty. 

6.     W rozgrywkach stosuje się przepisy PZPN, z wyłączeniem przepisów o spalonym. 

Obowiązuje również zakaz wykonywania tzw. „wślizgów” z wyłączeniem bramkarzy. 

7.     Sędzia może stosować następujący system kar: 

1)    Żółta kartka (upomnienie) -  Wykluczenie na 2 minuty – za umyślne zagranie ręką, 

używanie słów uważanych powszechnie za niecenzuralne oraz z powodu nadmiernej ostrości 

w grze, niesportowego zachowania w stosunku do przeciwnika, sędziego lub publiczności. 

2)    Druga żółta kartka (upomnienie) – wykluczenie na 2 minuty i wykluczenie  z gry do 

końca meczu - w jego miejsce może wejść inny uprawniony zawodnik 

3)    Czerwona kartka - wykluczenie  z gry do końca meczu, w przypadku ponownego 

naruszenia przepisów pkt 1 lub z powodu brutalności w grze, chuligańskiego zachowania, 

celowego zatrzymania piłki ręką bezpośrednio zmierzającej do bramki. Po upływie 10 minut 

od wykluczenia zawodnika, może wejść w jego miejsce inny uprawniony zawodnik. 

4)    W przypadku nagannego, niesportowego, chuligańskiego zachowania się drużyny, 

stosuje się karę wykluczenia z rozgrywek drużyny lub jej zawodników bez możliwości 

uprawnienia tych zawodników do gry w innej drużynie 

8.    W przypadku udziału w grze zawodnika nieuprawnionego  lub niestawienia się drużyny 

(czas oczekiwania 20 minut) przeciwna drużyna wygrywa mecz walkowerem 10:0. Drużyna 

ukarana walkowerem wnosi opłatę w wysokości 100 zł. Na poczet zakupu nowych piłek do 

rozgrywek halowych 
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V. Postanowienia końcowe: 

1.     Za szkody wyrządzone  w mieniu szkoły w trakcie zawodów odpowiada finansowo 

kapitan drużyn, której zawodnik wyrządził szkodę  

2.     Kapitanowie podpisują czytelnie regulamin  

3.     Zastrzega się możliwość zmiany niniejszego Regulaminu przez Organizatora. 

4.     Sprawy sporne rozstrzyga Organizator w składzie 2 osobowym: 

- 1 os. GOKSiT-  Instruktor ds. sportu i rekreacji; 

- 1 os. Nelson Polańczyk- Członek Zarządu ds. Ligi halowej. 

  

Podpisy Kapitanów Drużyn       Organizatorzy 

 


