REGULAMIN
KUVERT LIGI W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ
SEZON 2012/2013
CEL





Rozwijanie aktywności ruchowej.
Popularyzacja Piłki Nożnej Halowej wśród lokalnej społeczności.
Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
Wyłonienie najlepszego zespołu.

ORGANIZATORZY
 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon”.
 Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.
 Kuvert Polska

PATRONAT MEDIALNY
 Dzień Wolsztyński "Polska Głos Wielkopolski"
 Portal: „zbaszyn.naszemiasto.pl”
 ZTK

TERMIN I MIEJSCE LIGI
 Zawody prowadzone będą w miesiącach listopad 2012r.- styczeń 2013 r.
 Szczegółowy terminarz ustalają organizatorzy po zgłoszeniu się zespołów.
Zostanie on przedstawiony na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się
22 listopada 2012 roku o godz. 19.30 w bufecie „Zbąszynianki”
 Mecze odbywają się w hali sportowej „Zbąszynianka”.

WARUNKI UCZESTNICTWA
 W rozgrywkach startują zespoły I,II,III ligi biorące udział w rozgrywkach w
poprzednim sezonie oraz nowo zgłoszone zespoły w ramach rozgrywek III ligi.
 Potwierdzenie udziału lub zgłoszenie nowego zespołu do dnia 19 listopada
2012r.
 Zgłoszenia przyjmowane są w Zbąszyńskim Centrum Sportu, Turystyki i
Rekreacji ul. Mostowa 10 a, tel. (0-68) 38 68 050
centrumsportu-zbaszyn@wp.pl, przy zapisie drużyny obowiązuje opłata w
wysokości 50 zł.
 Zespół liczy maksymalnie 12 zawodników zgłoszonych na piśmie u
organizatora przed rozpoczęciem rozgrywek /uczestnicy, którzy nie ukończyli
18 lat muszą dołączyć zgodę rodziców!
 W przypadku zgłoszenia niepełnej ilości zawodników uzupełnienie składu
zespołu musi nastąpić przed 3 kolejką spotkań, w przeciwnym wypadku
zespół gra w niepełnym składzie. Nie ma możliwości wymiany raz
zgłoszonego zawodnika.
 Zespoły są zobowiązane przystąpić do meczu w regulaminowym składzie.
 Zawodnik może grać tylko w jednej drużynie.
 Drużyna w miarę możliwości gra w jednolitym stroju.

 Terminarz rozgrywek ustalany jest przez organizatorów. Ewentualnych zmian
dokonać można na spotkaniu organizacyjnym w dniu 22 listopada 2012 r..
Późniejsze prośby o zmianę terminarza nie będą uwzględniane!!!
 Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego w wysokości 350.00 zł od
zespołu, przed przystąpieniem do pierwszego meczu w rozgrywkach.

SPOSÓB PROWADZENIA ROZGRYWEK
 Zawody prowadzone będą zgodnie z przepisami PZPN.
Zawodnicy zobowiązania są:
 przestrzegać przepisów gry w piłkę nożną
 przestrzegać zasady fair- play
 Sędziowie mają prawo do upomnienia (żółta kartka) lub wykluczenia
zawodnika (kartka czerwona).
 Otrzymanie żółtej kartki równoznaczne jest z karą 2 minut dla zawodnika.
 W przypadku utraty bramki przez zespół zdekompletowany za zgodą
sędziego może uzupełnić skład przed upływem 2 minut kary.
 W przypadku, gdy żółtą kartkę otrzymują zawodnicy obydwu drużyn, w
wyniku, czego ich składy są osłabione równą liczba zawodników, nie ma
możliwości uzupełnienia zespołu po utracie bramki.
 Zawodnik wykluczony z gry (czerwona kartka) nie ma prawa powrócić na
boisko ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych.
 Otrzymanie czerwonej kartki równoznaczne jest z wykluczeniem z gry w
kolejnym meczu.
 Drużyna, która jest zdekompletowana na skutek czerwonej kartki nie ma
możliwości uzupełnienia składu do końca spotkania.
 W rozgrywkach ligi obowiązuje zasada „Fauli Akumulowanych” – 6 i każdy
kolejny faul drużyny, karany jest rzutem karnym przedłużonym ( 9 metr).
 Gra „wślizgiem” traktowana jest, jako faul z wyjątkiem, gdy „wślizg”
wykonany został, co najmniej 2 metry od przeciwnika, nie powodował z
nim kontaktu lub utrudnienia gry.
 Zagranie przez zawodnika ręką zaliczane jest, jako faul.
 Gra w parterze jest zabroniona.
 Czas może być zatrzymywany tylko na żądanie sędziego.
 Rzut rożny wykonywany jest z narożnika pola gry wyznaczonego
trójkątem o bokach 30x30 cm i podstawie 42 cm.
 Rzut od bramki wykonywany jest przez bramkarza z własnego pola
karnego wyłącznie nogą z piłki stojącej. Piłka po zagraniu bramkarza musi
opuścić pole karne.
 Aut wykonywany jest z linii bocznej. Piłka stojąca podana może zostać
tylko nogą. Zawodnik drużyny przeciwnej musi się znajdować przynajmniej
2 metry od wprowadzającego piłkę do gry.
 Specjalne przeszkadzanie w wykonywaniu autu będzie karane
upomnieniem.
 Jeżeli piłka uderzy w konstrukcje dachową to gra zostaje przerwana przez
sędziego. Wznowienia dokonuje drużyna przeciwna z miejsca, w którym
linia boczna boiska łączy się z linią środkową.
 Po każdym faulu dyktowany jest rzut wolny bezpośredni.
 Jeżeli faul nastąpił w polu karnym dyktowany jest rzut karny, wykonywany
z 7 metra.
 Sędzia decyduje czy rzut wolny ma być wykonywany na gwizdek.
 Zespoły rozegrają mecze systemem „każdy z każdym”.
 W przypadku rażąco niesportowego zachowania w trakcie pobytu na
boisku jak i na widowni organizatorzy mają prawo do ukarania
zawodników lub całej drużyny przez odsunięcie z rozgrywek.



Za czynną napaść na sędziego, innego zawodnika lub współpartnera
zawodnikowi grozi dożywotnia dyskwalifikacja.

KLASYFIKACJA
 Za zwycięstwo zespół otrzymuje 3 punkty, remis 1 pkt., przegrana 0 pkt.,
walkower 5:0.
 O kolejności zajętych miejsc w rundzie zasadniczej decyduje:
o większa liczba dużych pkt.,
o bezpośredni mecz między zainteresowanymi
o lepszy stosunek bramek,
 W przypadku wycofania się któreś z drużyn z ligi przed zakończeniem
rozgrywek wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny traktuje się jako
walkowery (5:0).

NAGRODY
 Miejsce 1 - 4 w I, II i III lidze puchar dla zespołu.
 Pamiątkowe dyplomy dla wszystkich zawodników.
 Wyróżnienia indywidualne w kategorii: MVP (najbardziej wartościowy
zawodnik), najlepszy strzelec, najlepszy bramkarz.

SPRAWY RÓŻNE
 Obsługę sędziowską, techniczną oraz sprzęt do gry zapewnia organizator.
 Wszystkich zawodników obowiązuje zmienne obuwie sportowe o jasnej lub
kauczukowej podeszwie.
 Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
 Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
 Za przedmioty pozostawione w szatniach organizatorzy nie biorą
odpowiedzialności.
 Opłatę wpisową należy uiścić u organizatora przed przystąpieniem do
pierwszego meczu.
 Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
 Wszystkie aktualności związane z ligą ( tabela, terminarz, regulamin itd. )
dostępne będą dzięki uprzejmości „Borka” na stronie domowej zespołu „Ogień
w Szopie”: www.ogienwszopie.glt.pl
 Terminarze rozgrywek dostępne będą na stronie www.centrumsportuzbaszyn.pl w dniu 21 listopada 2012.
 Życzymy wszystkim zespołom osiągnięcia jak najlepszych wyników
sportowych w duchu zdrowej rywalizacji na boisku.

