REGULAMIN
PISKIEJ WIOSENNEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ
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Cel imprezy
Integracja społeczności miasta i gminy Pisz.
Popularyzacja gry w piłkę nożną wśród młodzieży i dorosłych.
Wyłonienie najlepszych drużyn.
Termin i miejsce rozgrywek
Data rozpoczęcia: 18.03.2016 r. Terminy poszczególnych kolejek i spotkań zgodnie
z terminarzem przekazanym kapitanom drużyn podczas spotkania organizacyjnego
w dniu 15.03.2016 r. o godz. 18.00 w biurze M-GOSiR przy ul. Mickiewicza 2.
Rozgrywki zostaną przeprowadzone na boisku Orlik przy ulicy Mickiewicza.
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Organizatorzy
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu
Burmistrz Pisza
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Warunki uczestnictwa
Drużyny występują w sześcioosobowym składzie łącznie z bramkarzem. Cała drużyna może
liczyć maksymalnie 10 zawodników.
Prawo do startu mają osoby, które ukończyły 14 lat i nie posiadają przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych.
Każdy zawodnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność - zawodnicy
niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców/prawnych opiekunów, natomiast osoby
pełnoletnie zobowiązane są do złożenia oświadczenia w formie pisemnej.
Drużynę obowiązują jednolite stroje sportowe, obuwie sportowe na miękkiej podeszwie.
Obowiązuje zakaz gry w okularach oraz piercingu, kolczykach, sygnetach itp.
Imienna lista powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, stały nr
na koszulce, imię i nazwisko Kierownika/Opiekuna zespołu wraz z numerem telefonu
kontaktowego.
Dopuszcza się dopisywanie zawodników w trakcie trwania turnieju w przypadku, gdy
drużyna przed rozgrywkami liczyła mniej niż 10 osób.
Listę zgłoszeniową wraz z oświadczeniami (zgodami) należy dostarczyć do biura MiejskoGminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu lub przesłać drogą elektroniczną na adres
mgosir.pisz@interia.pl do dnia 15.03.2016 r.
(osoba do kontaktu: p. Wojciech Bylica, nr tel. 87 423 28 23).
Drużyny uczestniczące w lidze zobowiązane są uiścić opłatę wpisową w wysokości 100 zł
do dnia 16.03.2016 r. na konto MGOSiR w Piszu (ul. Adama Mickiewicza 2 , 12-200 Pisz)
nr: 48 9364 0000 2002 0007 2704 0001 z tytułem wpłaty: „Wpisowe do Piskiej Ligi Piłki
Nożnej” + nazwa drużyny.
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Sposób przeprowadzenia rozgrywek
Czas trwania meczu zostanie ustalony po poznaniu ostatecznej ilości drużyn biorących
udział w lidze (wstępnie 2 x 20 min).
Zmiany zawodników w czasie meczu mogą następować dowolnie („lotne” oraz w czasie
przerw) tylko na swojej połowie.
Ilość zmian zawodników w trakcie meczu dowolna.
Podczas zmiany na boisku nie może być więcej niż 6 zawodników łącznie z bramkarzem.
W przypadku źle wykonanej zmiany (więcej zawodników na boisku) zespół zostanie
ukarany 2 min karą indywidualną.
Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem „każdy z każdym”( w zależności od ilości
drużyn możliwe jest rozegranie ligi w systemie ,,każdy z każdym’’ z rundą rewanżową).
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Ustala się następującą punktację za rozegrane mecze:
- zwycięstwo 3 pkt.
- remis 1 pkt
- porażka 0 pkt.
O miejscu w tabeli decydują w kolejności:
a. liczba zdobytych punktów,
b. wynik bezpośredniego spotkania,
c. różnica bramek,
d. większa liczba strzelonych bramek.
Tabelę rozgrywek prowadzi organizator.
Za grę niedozwoloną i niewłaściwe postępowanie będą stosowane kary zespołowe (rzut
wolny bezpośredni, rzut karny i rzut wolny pośredni zgodnie z art. 12 przepisów gry w piłkę
nożną), ponadto stosowane będą kary indywidualne w postaci żółtych i czerwonych kartek.
Za grę niedozwoloną poza art. 12 przepisów gry w piłkę nożną uważa się również grę
wślizgiem.
Auty wykonywane są nogą z linii autowej.
Zawodnik ukarany żółtą kartką otrzymuje karę dodatkową 2 min, w przypadku udzielenia
więcej niż jednej żółtej kartki dla jednego zespołu - kara dodatkowa 2 min zostaje
odroczona (na boisku nie może grać mniej jak 4 zawodników + bramkarz).
Druga żółta kartka w meczu wyklucza zawodnika z gry do końca meczu (czerwona kartka),
a zespół po 2 min może wprowadzić drugiego zawodnika.
Bezpośrednia czerwona kartka oznacza, iż zawodnik traci prawo do gry do końca meczu,
drużyna po 2 min może wprowadzić innego zawodnika.
Za grę niezgłoszonego do rozgrywek zawodnika zespół zostanie ukarany walkowerem.
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Nagrody
Zespoły z miejsc I-III zostaną nagrodzone pucharami, dyplomami oraz nagrodami
pieniężnymi w wysokości :
- za zajęcie pierwszego miejsca kwotą 200 zł
- za zajęcie drugiego miejsca kwotą 150 zł
- za zajęcie trzeciego miejsca kwotą 100 zł
2. Wszyscy uczestnicy rozgrywek otrzymają dyplomy.
3. Nagrody indywidualne otrzymają: najlepszy strzelec, najlepszy bramkarz oraz najlepszy
zawodnik ligi.
4. Zespół lub zawodnik, który w największym stopniu stosować będzie zasadę fair play
zostanie nagrodzony pucharem.
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Informacje dodatkowe
1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone po zgłoszeniu się przynajmniej 6 zespołów.
2. Gospodarz rozgrywek zapewni obsługę sędziowską oraz każdorazowo zgrzewkę wody dla
każdej drużyny przed meczem.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie zawodników.
4. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów korzystania z obiektu,
pomieszczeń i urządzeń tam znajdujących się – obowiązuje całkowity zakaz palenia,
spożywania napojów alkoholowych oraz używania substancji psychoaktywnych.
5. Za usterki na terenie obiektu (w szczególności w szatniach) odpowiada kapitan danej
drużyny.
6. Zapoznanie z regulaminem zawodnik poświadcza własnoręcznym podpisem na kopii
regulaminu, którą otrzyma każdy kapitan drużyny.
7. Wycofanie się drużyny lub jej członków w trakcie rozgrywek po rozpoczęciu ligi nie
uprawnia do żądania zwrotu części lub całości poniesionych kosztów.
8. Sprawy nieprzewidziane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator – M-GOSiR .
9. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

