Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie
Fijewo 73, 14-260 Lubawa, Tel (089) 645-54-27 Fax (089) 645-54-27

REGULAMIN
XIV EDYCJA OTWARTYCH MISTRZOSTW GMINY LUBAWA
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY LUBAWA

I CEL:
 Popularyzacja piłki halowej w gminie,
 Wyłonienie najlepszej drużyny amatorskiej w halowej piłce nożnej,
 Stworzenie warunków do sportowej rywalizacji,

II ORGANIZATOR:
 Organizatorem ligi jest Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie,
 Do kompetencji organizatora należy:
 Podejmowanie decyzji dotyczących respektowania regulaminu i systemu
rozgrywek,
 Weryfikowanie zawodników, meczów, kar,
 Rozpatrywanie odwołań,
 W czasie rozgrywek zawodnicy będą poddawani weryfikacji, która odbędzie się na
podstawie wcześniej złożonych danych osobowych. Weryfikacja może nastąpić przed,
w trakcie lub bezpośrednio po każdym spotkaniu.
 Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania rozgrywek oraz po ich
zakończeniu rozpatruje Organizator
 Decydujący głos we wszelkich sprawach spornych należy do Organizatora

III TERMIN I MIEJSCE:
 Oficjalne otwarcie Mistrzostw nastąpi w dniu 19.11.2017 r. godzina 14:00 w Hali
Sportowej w Rożentalu
 Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozgrywek na dwóch halach
sportowych (zależne od ilości zgłoszonych zespołów)

 Z uwagi na ograniczone możliwości dysponowania halą sportową nie ma możliwości
przekładania spotkań na inny termin,
 Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 10 minut po
obowiązującym terminie ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec
zawodów. Zespół zostaje ukarany walkowerem (5:0),

IV SYSTEM ROZGRYWEK:
 Każdy zespół zgłasza do rozgrywek listę zawodników z informacją o osobie
odpowiedzialnej za drużynę. Jedynie kapitan drużyny upoważniony jest do zgłaszania
do rozgrywek poszczególnych zawodników i występowania w imieniu drużyny do
Organizatora.
 Drużyny składają się maksymalnie z 10 zawodników, zgłoszonych wcześniej na liście
zawodników (załącznik nr 1) , występujących w jednolitych, ponumerowanych
strojach, na boisku przebywa trzech zawodników pola +bramkarz,
 W trakcie trwania rozgrywek wszystkie drużyny rozegrają w lidze spotkania
systemem „każdy z każdym”.
 Za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, za remis 1, porażka 0 pkt.
 O miejscu w tabeli decyduje kolejno:
o

Ilość zdobytych punktów,

o

Korzystniejszy bilans bezpośredniego spotkania

o

Korzystniejsza różnica zdobytych i straconych bramek we wszystkich
spotkaniach

o

Większa liczba zdobytych bramek

o

W przypadku trzech zainteresowanych drużyn – dodatkowa tabela

 Drużyna, która nie stawi się na zawody trzy razy w czasie trwania sezonu zostaje
z niego automatycznie wycofana, a pozostałe spotkania weryfikowane będą jako
walkower 5:0 dla drużyny przeciwnej,
 Za wystawienie do gry:
 Zawodnika

nieuprawnionego,

zawieszonego,

odbywającego

karę

dyskwalifikacji orzeka się walkower,
 Zawodnika grającego pod obcym nazwiskiem orzeka się walkower oraz karę
odjęcia 5 punktów, zawodnika zawiesza do zakończenia ligi,
 walkower wynosi 5:0

V POSTANOWIENIA OGÓLNE
 Nagrody:
 za zdobycie miejsc I – VI w klasyfikacji końcowej zespoły otrzymają puchary,
pozostałe miejsce statuetki
 zawodnicy z drużyn z miejsc I – III otrzymają pamiątkowe medale oraz
nagrody rzeczowe,
 indywidualnie „król strzelców” rozgrywek otrzyma statuetkę. W przypadku,
gdy największą liczbę bramek zdobędzie dwóch (lub więcej) zawodników,
tytuł „króla strzelców” przyznaje się zawodnikowi, który strzelił najwięcej
bramek w jednym spotkaniu,
 indywidualnie „najlepszy bramkarz” rozgrywek otrzyma statuetkę,
 indywidualnie „najlepszy kibic” rozgrywek otrzyma statuetkę,
 ze względów organizacyjnych obowiązuje wpisowe/kaucja w wysokości 150,00
złotych od drużyny płatne w biurze GZ LZS w Lubawie do dnia 09.11.2017 r.
W przypadku gdy drużyna rozegra wszystkie spotkania przewidziane w terminarzu
wpisowe/kaucja zostanie zwrócona po ostatnim meczu. Jeśli drużyna:
 „odda” jedno spotkanie walkowerem (przegrana 5:0) otrzyma zwrot
w wysokości 100,00 złotych,
 „odda” dwa spotkania walkowerem (przegrana 5:0) nie otrzyma zwrotu ale
może brać dalej udział w rozgrywkach,
 „odda” trzy spotkania walkowerem zostaje wycofana z rozgrywek, a pozostałe
spotkania weryfikowane będą jako walkower 5:0 dla drużyny przeciwnej.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas trwania
rozgrywek i za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,
 Za usterki stwierdzone w szatniach finansową odpowiedzialność ponoszą kierownicy
drużyn,
 Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, piwa, oraz palenie papierosów
w szatniach i na terenie hali sportowej. W przypadku łamania niniejszego zapisu
drużyna zostanie wykluczona z rozgrywek,
 Wszystkie sporne sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygać będzie organizator
i komisja utworzona przed rozpoczęciem rozgrywek

