REGULAMIN ŻORSKIEJ AMATORSKIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
SEZON 2013/2014

Cel:
Celem rozgrywek jest popularyzacja halowej piłki nożnej w mieście Żory oraz wyłonienie najlepszej drużyny,
której zostanie przyznany tytuł mistrzowski.
Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, ul. Wolności 36 a.
Termin i miejsce rozgrywania spotkań:
1. Hala Widowiskowo-Sportowej MOSiR w Żorach przy ul. Folwareckiej 10.
2. Terminarz rozgrywek zostanie ustalony podczas spotkania organizacyjnego z kapitanami zespołów.
3. Spotkania Żorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej rozgrywane są w soboty lub niedziele wg ustalonego
harmonogramu w miesiącach październik 2013-kwiecień 2014.
4 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w terminarzu rozgrywek w przypadku organizacji imprez sportowokulturalnych odbywających się w hali.
6. O wszystkich nagłych zmianach dot. terminu rozgrywanych spotkań kapitanowie drużyn zostaną
poinformowani przez organizatora telefonicznie lub drogą elektroniczną.
7. Dopuszcza się rozegranie jednego spotkania przez drużynę w innym niż wyznaczony przez organizatora
terminie (zgoda kapitanów obydwu drużyn), ale musi ono być rozegrane awansem tj. przed datą spotkania wg
terminarza. Organizacja spotkania leży wówczas w gestii drużyny, która zwraca się z prośbą o jego przełożenie
(zapewnienie obsługi sędziowskiej, obsługi medycznej, obiektu – jednocześnie organizator informuje, iż
uczestnicy danego spotkania nie będą objęci ubezpieczeniem). Kapitanowie obydwu drużyn potwierdzają wynik
rozegranego spotkania 1 dzień przed datą spotkania wg terminarza organizatora rozgrywek. Organizator
zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na zmiany terminów rozgrywania poszczególnych gier poza
wyznaczonym harmonogramem.
Zgłoszenia drużyn do rozgrywek, wpłata wpisowego
1. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 29.09.2013 w hali sportowej
- dział sportowy godz. 7.30-15.30
- kasa godz. 6.00-20.00.
2. Wpisowe do uczestnictwa w rozgrywkach wynosi:
- 500,00 zł od drużyny (bez ubezpieczenia),
- 650,00 zł od drużyny (z ubezpieczeniem)
płatne w kasie hali sportowej do dnia 29.IX.2013. Brak wpisowego eliminuje drużynę z uczestnictwa w
rozgrywkach.
3. Zgłoszenia przyjmowane są na „karcie zgłoszenia drużyny” dostępnej na stronie internetowej pod adresem
www.mosir.zory.pl - Halowa Liga Piłki Nożnej edycja 2013/14 lub w kasie hali sportowej.
4. Drużyny i zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NW lub ubezpieczają się we własnym zakresie w zależności od wyboru formy wpisowego.
Ubezpieczenie NW (PZU S.A.) obejmuje wypłatę odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu lub śmierci w
następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Ubezpieczenie obowiązuje na czas trwania imprezy (bez drogi). Suma ubezpieczenia 5.000 zł/osobę.
W przypadku wybrania opcji wpisowego bez ubezpieczenia od NW organizator rozgrywek nie ponosi
odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu a biorący udział w
rozgrywkach zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
5. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w
rozgrywkach.
6. Przed rozpoczęciem pierwszego meczu w lidze, wszystkie drużyny muszą dostarczyć kompletną listę
uczestników. W przeciwnym wypadku, osoby znajdujące się na liście, które nie złożyły na niej swojego podpisu
nie zostaną dopuszczone do rozgrywek w sezonie 2013/2014.
Zgłoszenia zawodników do gry, ilość zawodników podczas spotkania, ubiór zawodników
1. Drużyna może liczyć maksymalnie 18 zawodników (osoby pełnoletnie) w tym możliwość udziału trzech osób,
w wieku 16 - 18 lat.
2. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zespoły, które prawidłowo wypełnią i dostarczą formularz zgłoszeniowy
oraz uiszczą wpłatę wpisowego. Biorący udział w rozgrywkach podpisują w karcie zgłoszenia oświadczenie o
właściwym stanie zdrowia oraz znajomości regulaminu rozgrywek.
3. Po pierwszej fazie, a przed przystąpieniem do drugiej fazy rozgrywek, zespół może dokonać zmian w liście
zgłoszenia: wymieniając 3 zawodników lub w przypadku niepełnej listy dopisując maksymalnie 3 zawodników
nie przekraczając jednak wymaganej maksymalnej liczby w zespole tj. 15 osób.
4. Zespoły przystępują do gry w 5-osobowych składach ( 4+bramkarz). Podczas gry można wymienić dowolną
ilość zawodników i bramkarza. Zmiany muszą być dokonywane w wyznaczonej strefie zmian.

5. Drużyna musi rozpocząć spotkanie w 5-osobowym składzie. Brak pełnego składu powoduje walkower 0:5.
6. Jeżeli w trakcie spotkania ilość zawodników na boisku jest mniejsza niż 3 zawodników, sędzia zakończy
spotkanie. Mecz kończy się walkowerem 5:0 na niekorzyść drużyny zdekompletowanej.
7. Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do posiadania jednolitych strojów, przy czyn strój
bramkarza musi różnić się od strojów zawodników. Każdy zawodnik posiada stały numer przez cały sezon.
Brak jednolitych strojów skutkuje niedopuszczeniem drużyny do meczu, co powoduje walkower 0:5.
8. W przypadku gdy drużyny przystępują do gry w bardzo podobnych strojach, organizator zapewnia narzutki
piłkarskie. Narzutki zakłada gospodarz meczu.
System rozgrywek:
1. System rozgrywek określa organizator po zamknięciu listy zgłoszeń (planowany system rozgrywek „każdy z
każdym – mecz i rewanż”).
2. Czas gry uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
3. Maksymalna liczba drużyn – 12 (decyduje kolejność zgłoszeń).
4. Mecze odbywają się na boisku o wymiarach 40 x 20 metrów, bramka 2 x 3 metry,
5. O kolejności miejsc w tabeli decyduje:
1. większa ilość zdobytych punktów,
2. korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
3. korzystniejsza różnica bramek,
4. większa ilość zdobytych bramek,
5. w przypadku równej ilości punktów więcej niż dwóch drużyn, tworzy się osobną tabelę między tymi
zespołami,
Przepisy gry, sędziowie:
1. Rozgrywki Żorskiej Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej prowadzone będą zgodnie z przepisami gry
w piłkę nożną zatwierdzonymi przez Wydział Futsalu Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz z przedstawionymi
w niniejszym regulaminie zmianami i uzupełnieniami.
2. Spotkanie sędziuje dwóch sędziów: sędzia główny i sędzia asystent, wyznaczonych przez organizatora.
Dodatkowo zawody obsługuje sędzia stolikowy – organizator rozgrywek.
3. Do prawidłowego egzekwowania przepisów upoważnieni są sędziowie prowadzący spotkanie.
4. Szczególne ustalenia dotyczące przepisów gry podaje sędzia prowadzący spotkanie przed rozpoczęciem
meczu.
5. Do interpretacji przepisów upoważnieni są sędziowie prowadzący spotkanie a ostateczny głos ma
przedstawiciel organizatora.
6. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:
 w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań
tej drużyny,
 w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na
boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla
przeciwników.
Protokół z zawodów:
1. Druk protokołu przygotowuje organizator.
2. Minimum 5 minut przed każdym spotkaniem kierownik lub kapitan drużyny zobowiązany jest do czytelnego
wpisania (drukowanymi literami) do protokołu imion, nazwisk i numeru zawodnika zgodnie z numerem na
koszulce. Niedopuszczalne jest uzupełnianie protokołu, dopisywanie zawodników podczas trwania spotkania.
Numery zawodników są stałe przez cały sezon.
3. Po zakończonym spotkaniu sędzia wypełnia sprawozdanie z zaznaczeniem nałożonych kar i wynikiem .
4. Protokół podpisują kapitanowie drużyn, przyjmując do wiadomości uwagi sędziów.
5. Na podstawie protokołów organizator sporządza informację o wynikach danej kolejki i całości turnieju.
Nagrody:
 pamiątkowe dyplomy dla wszystkich zespołów
 puchary za miejsca I-III
 nagrody pieniężne określone przez organizatora za miejsca I-III
( I=500,00, II=300,00, III= 200,00)
* organizator zastrzega sobie zmianę wysokości nagród w zależności od ilości zgłoszeń
Kary i dyskwalifikacje:
1.Organizator nadzoruje ilość oraz jakość kar nakładanych na zawodników podczas rozgrywek.
2.Wnioski, odwołania oraz protesty od decyzji powinny być kierowane do organizatora w formie pisemnej,
jednak nie później niż pół godziny po zakończeniu meczu. Organem upoważnionym do rozpatrywania
wniosków jest organizator ligi, który zobowiązany jest do rozpatrzenia protestu do 7 dni od daty jego złożenia.
3.W rozgrywkach obowiązują następujące sankcje karne:
 żółta kartka – kara 2 minut, kara dla zawodnika i drużyny,
 druga żółta kartka – kara dla zawodnika to wykluczenie do końca danego, kara dla drużyny
– 2 minutowa gra w osłabieniu,

 czerwona kartka – kara dla zawodnika to wykluczenie do końca meczu oraz wykluczenie
z następnego meczu, kara dla drużyny to wykluczenie 1 zawodnika 5 minut.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wymiaru kary dla zawodnika, gdy nastąpią dodatkowe
okoliczności, np.: naganne zachowanie zawodnika, złośliwy, brutalny faul, itp.
O wysokości i jakości kary decyduje organizator.
5. Kierownik lub kapitan drużyny zobowiązany jest do przestrzegania wykonania kary przez zawodnika swojej
drużyny.
6. Kara dla drużyny za pierwszy walkower to odjęcie 1 punktów w tabeli rozgrywek (zaliczenie spotkania
wynikiem 0:5), kolejny walkower skutkował będzie odjęciem kolejnych 3 punktów oraz karą finansową w
wysokości 50,00 płatną do następnej kolejki (płatną w kasie hali sportowej z obowiązkiem przedstawienia
dowodu wpłaty organizatorowi). Brak wpłaty powoduje wykluczenie z dalszych gier.
7. Trzeci walkower dyskwalifikuje drużynę z rozgrywek.
Postanowienia końcowe:
1. Niniejszy regulamin jest jedyną podstawą rozgrywek Żorskiej Halowej Piłki Nożnejw sezonie 2013/2014.
2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie organizatorowi rozgrywek.
3. Jedynie organizator może dokonywać zmian i uzupełnień w treści niniejszego regulaminu.
4. Każdy z uczestników własnoręcznym podpisem oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem,
akceptuje jego treść oraz wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, na
zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 ze zm.) przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Żorach, ul. Wolności 36A, 44-240 Żory,
w celu niezbędnych do wykonania statutowych zadań MOSiR. Wyraża dobrowolnie zgodę na wykorzystanie
zdjęć ze swoim wizerunkiem w celach niezbędnych do wykonania statutowych zadań MOSiR.

Zebranie organizacyjne kierowników drużyn odbędzie się w dniu 30 września 2013
o godz, 18.00 w sali narad Hali Sportowej ul. Folwarecka 10.

