
REGULAMIN XIII EDYCJI PŁOCKIEJ LIGI
PIŁKARSKIEJ

Cel imprezy

1. Wyłonienie najlepszego zespołu spośród wszystkich zgłoszonych drużyn.
2. Wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska piłkarskiego.
3. Popularyzacja form aktywnego wypoczynku, propagowanie sportu.

Turniej

1. Turniej zostanie rozegrany 10 marca 2018 r. w ORLEN ARENIE.
2. Oferta skierowana jest do firm, stowarzyszeń oraz drużyn nieformalnych. 

3. W turnieju wystąpi 10 zespołów, o udziale w turnieju zdecyduje kolejność zgłoszeń.
W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy czytelnie wypełnić FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY do turnieju  oraz  podać  osobę kontaktową (kierownik  drużyny)
i przesłać mailem na adres tomasz.marciniak@mosirplock.pl do 16 lutego 2018 roku.

4. Wpisowe do turnieju wynosi 200 zł płatne do dnia 6 marca na konto: 

Bank PKO BP SA 06 1020 1592 0000 2102 0267 6633 z dopiskiem: 
XIII edycja Płockiej Ligi Piłkarskiej – nazwa drużyny

5. Harmonogram:
Faza eliminacyjna 
- godz. 9.00 – 14.00
Faza finałowa
- godz. 14.30 – 16.00

6. Losowanie turnieju odbędzie się 20 lutego o godz. 14.00 w ORLEN ARENIE w Sali
Konferencyjnej.

Przepisy gry

1. Zawody  rozgrywane  będą  zgodnie  z  regulaminem  PZPN  (określone  odrębnym
zasadami).

2. Zespoły  składają  się  z  10-ciu  zawodników  +  1  osoba  z  kierownictwa.
W turnieju  mogą  występować  zawodnicy,  którzy  na  dzień  rozgrywania  spotkania
ukończyli 16 rok życia i posiadają zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w
turnieju.

3. Rozgrywki mają charakter  amatorski tzn.,  jego uczestnikami nie mogą być czynni
zawodnicy,  którzy  na  dzień  rozpoczęcia,  jak  i  podczas  trwania  danej  edycji
Ligi  Piłkarskiej  zagrali  lub  grają  w  obecnych  rozgrywkach  IV  lub  wyższej  ligi
piłkarskiej i są zgłoszeni w systemie Extranet do rozgrywek.

4. W  rozgrywkach  biorą  udział  wyłącznie  zawodnicy  wyszczególnieni  w  kartach
zgłoszeń (składane przed pierwszym turniejem do stolika sędziowskiego).

5. Zawody  prowadzone  są  w  oparciu  o  aktualne  przepisy  gry  w  piłkę  nożną
z uwzględnieniem:

mailto:t.marciniak@mzos.ump.pl


 Ilość zawodników 5 (4 + bramkarz),
 Czas gry: 1 x 15 min,
 Zawody rozgrywane są piłkami do futsalu,
 Obowiązuje  zakaz  gry  wślizgiem  w  zasięgu  gry  –  karany  rzutem  wolnym

bezpośrednim,  a  w  polu  bramkowym  rzutem  karnym/  wyjątek  bramkarz
we własnym polu karnym,

 Rzut karny wykonywany jest z odległości 7m od linii bramkowej,
 Wznowienie gry nogą wyłącznie z linii bocznej,
 Czas na wykonanie wznowienia gry wynosi 4 sekundy,
 Bramkarz wznawia grę z rzutu od bramki ręką, a piłka musi opuścić pole karne,
 W przypadku uderzenia piłki o linkę/sufit, gra będzie wznowiona przez zawodnika

drużyny przeciwnej z najbliższego miejsca kontaktu z sufitem z linii bocznej boiska,
 Odległość  zawodnika  drużyny  przeciwnej  od  wykonawcy  wrzutu  i  rzutu  z  rogu

minimum 3 metry, przy pozostałych rzutach minimum 5 metrów,
 Gol  nie  będzie  uznany,  jeśli  piłka  wpadnie  do  bramki  bezpośrednio  z  wrzutu

lub zagrania piłki ręką bramkarza drużyny przeciwnej przy wznowieniu lub w trakcie
gry,

 Czas  gry  w  trakcie  turnieju  może  być  zatrzymany  tylko  na  wniosek  sędziów
prowadzących zawody,

 Zawodnik, któremu udzielana jest pomoc medyczna nie ma obowiązku opuszczenia
pola gry,

 Zmiany można wykonywać tylko w  wyznaczonej strefie,
 Nieprzestrzeganie  wymaganej  odległości  od  wykonawcy  wrzutu  lub  rzutu

lub też przeprowadzenie nieprawidłowej zmiany karane jest żółtą kartką,
 Kary indywidualne: żółta kartka - 1 minuta, czerwona kartka – wykluczenie do końca

meczu,
 W  przypadku  utraty  bramki  przez  drużynę  grającą  w  osłabieniu  na  skutek

kar czasowych, drużyna osłabiona uzupełnia skład o jednego zawodnika,
 Na  miejsce  zawodnika  ukaranego  czerwona  kartką,  drużynie  przysługuje  prawo

wprowadzenia  do  gry  innego  zawodnika  po  2  minutach  gry  w  osłabieniu.
W przypadku utraty bramki, drużyna w dalszym ciągu gra w osłabieniu,

 Bramkarz ukarany żółtą lub czerwoną kartką wędruje na ławkę kar,  
 Wykluczony  zawodnik  może  pauzować  w  następnym  meczu  swojej  drużyny,

jeżeli  został  wykluczony  za  wybitnie  niesportowe  zachowanie  lub  brutalny  faul.
Decyzję podejmuje Organizator,

 Minimalna ilość zawodników 1 + 2, gdy kolejny zawodnik zostanie  ukarany karą
minutową – wówczas na miejsce ukaranego wchodzi zawodnik rezerwowy.

 Do gier półfinałowych wychodzą po dwie najlepsze drużyny, które zagrają na krzyż,
1A – 2 B, 1B – 2 A

6. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zaistniałe  wypadki  komunikacyjne
na terenie obiektu hali sportowej podczas całego turnieju. 

7. Uczestnicy  imprezy  biorą  udział  w  turnieju  na  własną  odpowiedzialność
(osoby  niepełnoletnie  niepełnosprawne  za  zgodą  rodzica  lub  opiekuna  prawnego)
i  wskazane  jest  ubezpieczenie  się  na  własny  koszt  od  następstw  nieszczęśliwych
wypadków.



8. Organizator  odpowiada  tylko  w  granicach  ustawowej  odpowiedzialności  cywilnej
w związku z organizacją  turnieju. Ubezpieczenie NW zespoły dokonują we własnym
zakresie.

9. Organizator zapewnia uczestnikom zamykane szatnie, za które odpowiada kierownik
zespołu.  Ze  względu  na  ograniczoną  ilość  szatni,  drużyny  będą  korzystały
ze wspólnych szatni.

10. Za szkody wyrządzone przez zawodników na terenie ORLEN ARENY odpowiada
materialnie kierownik zespołu.

11. Kierownik zespołu zobowiązany jest do zapoznania z regulaminem wszystkich
zawodników  swojego  zespołu,  co  potwierdza  własnoręcznym  czytelnym
podpisem na karcie zgłoszeniowej do turnieju.

Nagrody

1. Zespołowe:
 Zwycięski  zespół  XIII  edycji  nagroda  w postaci  karty  abonamentowej  na  obiekty

MOSiR Płock
 Zespoły z miejsc 1 – 3 pamiątkowe puchary.
2. Indywidualne:
 Najlepszy bramkarz turnieju,
 Najlepszy strzelec turnieju,

Organizator może zapewnić z własnej inicjatywy dodatkowe nagrody, gadżety itp.

Informacje końcowe

1. Wszelkie  zastrzeżenia  i  protesty  dotyczące  turnieju  oraz  sprawy  nie  ujęte
w  regulaminie  będą  rozpatrywane  w  czasie  jego  trwania  przez  sędziów
oraz organizatorów turnieju.

2. Wręczenie pucharów oraz nagród odbędzie się bezpośrednio po zakończonym meczu
finałowym w dniu 10 marca 2018 roku.

3. Wszelkich  informacji  dotyczących  turnieju  udziela  Pan  Tomasz  Marciniak,

tel. 24 266-42-30.


