Regulamin Rozgrywek
XXIV Halowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej Rudnik nad Sanem -2019
Pkt.1 .Organizator imprezy
Organizatorem rozgrywek jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem
i UKS „ORLIK” w Rudniku nad Sanem,

Pkt.2.Charakter imprezy
Impreza ma charakter rekreacyjny i odbywa się pod patronatem:
Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem –Waldemara Grochowskiego,
Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem,
Starostwa Powiatowego w Nisku.

Pkt 3. Warunki przystąpienia do rozgrywek
1)Zespół zostaje dopuszczony do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów Organizacyjnych tzn.
złożeniu wypełnionej listy zgłoszeń wraz z zaświadczeniami oraz wpłaty wpisowego.
2)Drużyny ubezpieczają się na własny koszt, każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie
NW i OC.
3)Każdy zawodnik musi posiadać przy sobie aktualne badania lekarskie. W przypadku ich braku zawodnik
bierze udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność .
4) Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach zobowiązana jest do występowania w jednolitych strojach
z numerami na plecach, przy czym bramkarze muszą się różnić ubiorem od pozostałych zawodników
i sędziów.
5)Każdy uczestnik musi posiadać odpowiednie obuwie sportowe (buty z jasną podeszwą) .
Sędzia prowadzący zawody lub organizator rozgrywek mają prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy
nie spełniają w/w wymogów.
6)Osoby niepełnoletnie powinny dostarczyć zgodę rodzica na udział w rozgrywkach oraz braku
przeciwwskazań zdrowotnych.
7)Organizator ma prawo odmówić przyjęcia drużyny do rozgrywek, która posiada nieuregulowane
należności z poprzedniego sezonu.
8) w kategorii Skrzat, Żak, Orlik, Młodzik, Tramkarz, Junior na każdym meczu zobowiązany jest
być opiekun (nauczyciel, trener, rodzic) mający ukończone 21 lat.

Pkt 4. Zasady rozgrywek
Ilość zawodników – bramkarz + 4 zawodników w polu. Można zgłosić 10 zawodników.
Czas gry : 2 x 12 minut – przerwa 1 minuta.
Punktacja rozgrywek - za zwycięstwo – 3 pkt. za remis 1 pkt. , porażka – 0 pkt.
o pozycji w tabeli decyduje :
1.większą ilość zdobytych punktów
2.bezpośredni pojedynek ( w wypadku 3 drużyn dodatkowa tabela )
3.stosunek bramek
4.większą ilość zdobytych bramek
5.losowanie
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Pkt.5 System rozgrywek
Zostanie podany po zamknięciu listy zgłoszeń

Pkt.6 Przepisy gry i kary
- po odbiciach od sufitu ,konstrukcji sufitowej, (piłka dla przeciwnika-aut )
- zakaz tzw. wślizgów
- zakaz łapania piłki przez bramkarza po zagraniu umyślnym przez współpartnera
- piłkę z autu wprowadza się nogą (obowiązuje odległość 3 metrów od piłki.)
- przy wykonywaniu rzutu z autu piłka znajduje się na linii boiska lub poza boiskiem
(piłka nie może znajdować się na boisku)
- z autu nie można zdobyć bramki bezpośrednio
-wszystkie rzuty wolne są rzutami bezpośrednimi .
-przy rzutach wolnych obowiązuje odległość 5 metrów od piłki.
-rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów od bramki.
-obowiązuje czas 5 sekund na wznowienie gry ( auty, rzuty wolne, wznowienia od bramki)
-czas ostatnich 2 minut meczu może być zatrzymywany na wniosek sędziego
-aby rozpocząć zawody drużyna musi liczyć co najmniej 3 zawodników
-walkower (5-0)
Zmiany zawodników – w czasie gry w oznaczonej strefie ( najpierw zawodnik musi opuścić
boisko)-za niewłaściwie przeprowadzoną zmianę (6 zawodników na boisku )- strata piłki (ew.kara 1 minuty)
- w pozostałych sytuacjach obowiązują przepisy PZPN.
Za brutalne zagrania , niesportowe zachowanie się może nastąpić wykluczenie z gry na okres :
- 1 minuty – bez możliwości zastąpienia innym zawodnikiem
- 2 minuty -bez możliwości zastąpienia innym zawodnikiem
-wykluczeniem zawodnika do końca meczu ( po 2 minucie kary może nastąpić zastąpienie innym
zawodnikiem )
-kara 1-5 meczy
-wykluczenie zawodnika do końca rozgrywek
-wykluczenie drużyny z rozgrywek
-zawodnicy rezerwowi mają obowiązek przebywania na ławce rezerwowych ( opuszczenie ławki
rezerwowych może spowodować karę wykluczenia)
Za niesportowe zachowanie przed i po meczu organizatorzy mogą wykluczyć zawodnika (drużynę)
z rozgrywek.

Pkt.7 Sprawy organizacyjne
1. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach poprzez podpisanie się na zgłoszeniu oświadczają ,że brak
jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w /w turnieju. Zawodnicy niepełnoletni
zobowiązani są dostarczyć oświadczenie rodziców o zgodzie na grę w HALP – Rudnik nad Sanem 2019.
2. Organizator HALP nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.
3. Tylko kapitan lub opiekun drużyny jest uprawniony, aby 20 minut przed meczem pobierać klucze do
szatni od organizatora. Szatnia musi być opuszczona 20 minut po zakończonym meczu drużyny.
4. Organizatorzy bezwzględnie nakazują drużynom dokładne zamykanie szatni (drzwi, okna) ponieważ nie
odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatni.
5. Za usterki stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą drużyny pozostające w szatni jako
ostatnie, przed stwierdzeniem uszkodzeń.
6. Organizator zapewnia doraźną pomoc przy urazach, powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć,
dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran - plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej
i cywilnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki
wypadków w czasie gry każdego z zawodników. Każda drużyna jest odpowiedzialna za własne
ubezpieczenie NW i OC.
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7. Podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie (boisko + szatnia + trybuny) obowiązuje całkowity zakaz
palenia i spożywania napojów alkoholowych.
8. Zawodnicy drużyn uczestniczących w rozgrywkach zobowiązani są do przedstawienia dowodu
tożsamości w wypadku zgłoszenia protestu przez drużynę przeciwną (zgłoszeni takiego protestu może
nastąpić najpóźniej do zakończenia spotkania).
9. Organizator nie odpowiada za poniesione przez uczestników rozgrywek szkody materialne oraz
uszczerbek na ich zdrowiu.
10. Drużynie wykluczonej z rozgrywek nie przysługuje zwrot kosztów wpisowego.
11. O sprawach nie ujętych w/w regulaminem decydują organizatorzy.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość drobnych zmian regulaminu w czasie trwania imprezy.
13. W szczególnych przypadkach drużynie przysługuje prawo do przełożenia meczu (zobowiązana jest co
najmniej 7 dni przed planowanym meczem powiadomić Organizatora.)
14.W turnieju mogą brać udział dziewczęta o 2 lat starsze niż podana kategoria wiekowa.
15.Podpis w zgłoszeniu oznacza zgodę na umieszczanie zdjęć i nazwisk w prasie i Internecie. Osoby
uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych na potrzeby organizacji
rozgrywek XXIV Halowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej Rudnik nad Sanem 2019
oraz umieszczanie danych na stronie internetowej, prasie w celu informacyjnym.
Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i terminarza rozgrywek.

Pkt.8 Nagrody :
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają nagrody rzeczowe , puchary i pamiątkowe dyplomy.
Zdobywcy miejsc 2-3 otrzymują puchary i pamiątkowe dyplomy.
Najlepszy strzelec każdej kategorii – nagroda rzeczowa
Najlepszy bramkarz każdej kategorii – nagroda rzeczowa
Najlepszy zawodnik każdej kategorii – nagroda rzeczowa
ORGANIZATOR
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