REGULAMIN LIGI ORLIKOWEJ GMINY TARNÓW 2017
w PIŁKĘ NOŻNĄ
BOISKO „ORLIK“ W TARNOWCU (ul. Sportowa 50, 33-112 Tarnowiec)
I. ORGANIZATOR
1.
2.

Organizatorem rozgrywek jest Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów.
Patronat nad rozgrywkami sprawuje Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

II. CEL ZAWODÓW
1.
2.
3.

Aktywne spędzenie wolnego czasu.
Pobudzenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.
Wyłonienie najlepszego zespołu.

III. PRZEPISY OGÓLNE
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

Miejscem rozgrywek Ligi Orlikowej Gminy Tarnów 2017 w Piłce Nożnej jest boisko
„Orlik” w Tarnowcu (ul. Sportowa 50, 33-112 Tarnowiec).
W każdej zgłoszonej drużynie może brać udział minimum 7, a maksymalnie 11 zawodników (3 osoby
na liście może występować w klubie piłkarskim - stan na sezon 2017/2018 r.).
Ostateczny termin zgłoszenia drużyny oraz podania listy zawodników ustala się na dzień: 31.08.2017
r. (min. 7 zawodników, max. 11) w przypadku niekompletnej listy 11 zawodników kierownik drużyny
ma prawo dopisać zawodników najpóźniej do rozpoczęcia 1 kolejki ligi.
Zgłoszenia można dostarczyć za pomocą adresu mejlowego: centrumkultury@gmina.tarnow.pl z
dopiskiem Liga Orlikowa Gminy Tarnów 2017 oraz bezpośrednio do Centrum Kultury i Bibliotek
Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów (pokój 100)
Wpisowe za udział w rozgrywkach nie obowiązuje.
Każda drużyna posiada swojego kierownika (kierownik musi być osobą pełnioletnią), który zgłasza
drużynę i odpowiada za wszelkie sprawy związane z drużyną.
Przed każdym meczem kierownik lub kapitan drużyny wypełnia protokół, który przekazuje sędziemu
spotkania.
Wszystkich zawodników obowiązuje obuwie przystosowane do gry na sztucznej nawierzchni (tj: buty
z płaską podeszwą, buty piłkarskie turfy, korki piłkarskie tzw. lanki).
Podpisując zgłoszenie kierownik oświadcza, że wszyscy uczestnicy są zdrowi i nie maja
przeciwwskazań zdrowotnych do gry w piłkę nożną oraz, że zawodnicy są ubezpieczeni od następstw
nieszczęśliwych wypadków NW.
Weryfikacji drużyn oraz oświadczeń o stanie zdrowia zawodników (badania lekarskie) złożonych
przez kierowników drużyn dokonuje przedstawiciel organizatora Ligi Orlikowej Gminy Tarnów 2017.
W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego
oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na sprawcę.
W przypadku obecności w drużynie nieletnich, kierownik musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych na udział ich podopiecznych w rozgrywkach oraz posiadać pisemne
oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych nieletnich, że zapoznali się z regulaminem i
warunkami uczestnictwa ich podopiecznych w rozgrywkach, akceptują je i wyrażają zgodę na ich
udział. Kopie zgody załącza się do zgłoszenia.
Kierownik bierze odpowiedzialność za osoby nieletnie występujące w jego drużynie.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Mecze rozgrywane będą raz w tygodniu tj. Środa na Orliku w Tarnowcu przy
ul. Sportowa 50 (uzależnione od warunków atmosferycznych).
Organizator wspólnie z Sędzią decydują o rozegraniu zawodów w danym dniu.
Mecze rozgrywane będą od godziny 19.00 w środy.
Spotkanie organizacyjne kierowników drużyn planuje się na dzień: 4 września 2017 r. na godzinę
19:00 na miejscu rozgrywania zawodów (tj. „Orlik“ w Tarnowcu).
Rozpoczęcie rozgrywek planuje się na dzień: 6 wrzesienia 2017 r.
Organizatorzy mogą przyznać walkowera lub wykluczyć drużynę za nie zastosowanie się
do regulaminu.
Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach, powstałych w czasie gry (opatrzenie
otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran - plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności
prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki
wypadków w czasie gry każdego z zawodników.
Wyniki, tabela oraz terminarz będzię publikowany na stronie www.gmina.tarnow.pl/ligaorlikowa

IV. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK
1.System rozgrywek:
a. Rozgrywki prowadzone będą na Orliku w Tarnowcu, ul. Sportowa 50, 33-112 Tarnowiec,
b. Obowiązuje system ligowy (każdy z każdym),
c. O kolejności miejsc w lidze decyduje:
 większa ilość zdobytych punktów,
 wynik bezpośredniego spotkania przy dwóch zespołach z jednakową ilością punktów,
 mała tabela przy 3-ch zespołach z jednakową ilością punktów: lepsza różnica zdobytych
bramek, większa ilość zdobytych bramek.
d. Za zwycięstwo w meczu przyznaje się 3 punkty za remis jeden, porażka zero punktów,
e. W przypadku nie stawienia się drużyny na mecz sędzia przyznaje walkower 5-0.
V. PRZEPISY GRY
 Mecz składa się z dwóch części po 15 minut każda z przerwą 5 minut.
 Zawody rozgrywane są piłką "5".
 Drużyny grają po 6 zawodników, w tym bramkarz w stroju odróżniającym się od pozostałych
zawodników drużyny.
 Aby mecz mógł się rozpocząć na boisku musi znajdować się minimum 4 zawodników każdej
z drużyn.
 Walkower orzeka sędzia po upływie 10 minut od przewidzianego czasu rozpoczęcia rozgrywek.
 Zmiany są lotne wyłącznie w strefie zmian.
 Strefą zmian określony jest obszar przy ławce zawodników rezerwowych drużyny.
 Piłka z autu jest wybijana nogą (piłka obrysem musi dotykać linii bocznej).
 Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką podając ją do zawodnika (piłka musi opuścić pole karne).
 Drużyna ma 5 sekundy na wprowadzenie piłki do gry. Po tym czasie sędzia odgwizduje rzut wolny
dla drużyny przeciwnej.
 Zawodnik drużyny przeciwnej powinien znajdować się 3 metry od miejsca wybijania autu, rzutu
rożnego, bądź rzutu wolnego. Zawodnik sam niezwłocznie odchodzi na przepisową odległość, nie
czekając na znak sędziego. Uporczywe blokowanie wybicia piłki karane jest karą 2 minutową.
 Sędziowie mają prawo usuwać zawodników na kary czasowe: 2 oraz 4 minut.

 Napomnienia (żółte kartki) udzielone zawodnikowi w kilku kolejnych zawodach Ligi Orllikowej
Gminy Tarnów 2017 w Piłce Noznej sumują się. Po trzeciej, piątej żółtej kartce tego samego
zawodnika musi on ponieść karę w postaci odsunięcia od kolejnego meczu.
 Czerwona kartka dyskwalifikuje zawodnika z udziału w bieżących zawodach oraz jednym kolejnym
meczu.
 W przypadku poważnie rażących fauli lub wybitnie niesportowych zachowań sędziowie mają prawo
usunąć zawodnika z pola gry (czerwona kartka).
 Drużyna, w której występował ukarany zawodnik, po 4 minutach od wznowienia gry po
wykluczeniu, ma prawo wprowadzić innego zawodnika.
 Zawodnik powraca na boisko po wyraźnym wskazaniu sędziego.
 Drużyna gra w osłabieniu przez okres trwania kary - w przypadku utraty bramki przez drużynę
grającą w osłabieniu zawodnik powraca na boisko (nie dotyczy przewinień ukaranych czerwoną
kartką).
 Za dokonanie zmiany w miejscu do tego nie przeznaczonym sędzia udziela drużynie karę 2 minut dla
jednego zawodnika i przez ten czas drużyna gra w osłabieniu.
 Przepis o spalonym nie obowiązuje.
 W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy PZPN.

Stroje piłkarskie:

 Drużyny ubrane są w kompletne stroje piłkarskie z widocznymi numerami.
 Strój bramkarski powinien odróżniać się kolorem od strojów zawodników z pola.
 W przypadku braku strojów organizatorzy zapewniają znaczniki.
VI. NAGRODY
1.
2.
3.
4.

Zespół który zakończy rozgrywki na pierwszym miejscu w tabeli wygrywa Ligę Orlikową Gminy
Tarnów 2017 i otrzymuję puchar Wójta Gminy Tarnów.
Trzy pierwsze zespoły w tabeli otrzymują nagrody rzeczowe. Nagrody otrzymują również:
najlepszy bramkarz i najskuteczniejszy strzelec ligi.
Najskuteczniejszy strzelec zostanie wyłoniony na podstawie prowadzonych klasyfikacji.
Najlepszego bramkarza ligi wyłoni organizator na podstawie statystyk oraz według własnej opini.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE
1.
2.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z regulaminem obiektu sportowego „Orlik“
w Tarnowcu i przestrzegać go podczas rozgrywek.
Do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.

