REGULAMIN
PSZCZYŃSKIEJ LIGI ORLIKÓW i MŁODZIKÓW
w sezonie 2019/ 2020

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Pszczyńskiej Ligi Orlików i Młodzików jest Miejski Ośrodek Rekreacji i
Sportu w Pszczynie.
2. Drużyny zostają zgłoszone do rozgrywek na cały sezon przez kierowników klubów. Pisemne
zgłoszenie powinno zawierać:
a) imienną listę zawodników (imię, nazwisko, datę urodzenia)
b) pieczęć klubu
c) podpis osoby odpowiedzialnej za zespół
3. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego
regulaminu.
4. Zawodnik może być zgłoszony i występować tylko w jednym zespole w całym sezonie.
5. Za rzeczy oraz inne przedmioty na obiekcie – organizator rozgrywek NIE ODPOWIADA.
6. W sezonie 2019/ 2020 obowiązują roczniki: Młodzicy –2007 i 2008 (dziewczynki 2006 i młodsze),
Orliki – 2009 i młodsi.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ROZGRYWEK
1. Prowadzenie ewidencji zawodników oraz statystyk rozgrywek ligowych;
2. Opracowanie terminarza rozgrywek;
3. Weryfikacja wyników spotkań;
4. Zapewnienie obsady sędziowskiej na poszczególne spotkania;
5. Opiekę pielęgniarsko-medyczną;

MIEJSCE, SYSTEM I TERMINY ROZGRYWANIA SPOTKAŃ
Rozgrywki w sezonie 2019/ 2020 będą odbywać się w soboty i niedziele:
1. Pierwsza runda gier odbędzie się w dniach 28 i 29 września br. 28.09 zagrają Orliki, 29.09 –
Młodzicy. Następne terminy:
19-20.10.2019
16-17.11.2019
7-8.12.2019 (turniej Mikołajkowy)
2. Finał będzie rozgrywany, jako Turniej o Puchar Ligi. Wyniki tego turnieju nie będą
wliczane do klasyfikacji końcowej. Dla tego turnieju zostanie stworzony odrębny regulamin.
3. Miejsce rozgrywek:
- Boisko „Orlik” w Piasku, ul. Katowicka 61
- hala sportowa ZS nr 1
- inne boisko, które zostanie wskazane przez organizatora.
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5. Rozgrywki przeprowadzone będą systemem „każdy z każdym” jedną rundę (bez rewanżu).
6. Czas gry każdego meczu wynosi 2 x 20 minut z 5-cio minutową przerwą.
7. Rozgrywki prowadzone będą zgodnie z terminarzem.
8. Drużyna, która nie zgłosiła się na mecz, karana jest walkowerem w stosunku 3-0 oraz
1 punktem minusowym w ligowej tabeli.
9. Drugi walkower równoznaczny jest z dyskwalifikacją drużyny i wykluczenie jej
z rozgrywek.

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY I ZAWODNIKÓW DO ROZGRYWEK
1. Drużyny zostają zgłoszone do rozgrywek na cały sezon przez kierowników klubów/ drużyn.
2. Zespół może zgłosić do rozgrywek maksymalnie 12 zawodników.
3. W rozgrywkach mogą brać udział chłopcy i dziewczynki w odpowiednich kategoriach
wiekowych: Młodzicy – roczniki 2007 i 2008 (dziewczynki 2006 i młodsze), Orliki – rocznik 2009
i młodsi.
4. Ubezpieczenie – zgodnie z art. 52 ust. Z dnia 18 stycznia 1996 r. obowiązek ubezpieczenia
zawodników od NW należy do klubu, którego zawodnik jest reprezentantem.
5. Badania lekarskie- obowiązuje aktualna, indywidualna karta zdrowia, za co odpowiedzialne
są kluby zgłaszające zawodników.
6. W trakcie trwania rundy dopuszcza się możliwość dopisania/ wymiany zawodników do listy
zgłoszeniowej, przy czym fakt ten należy zgłosić przed pierwszym meczem rozgrywanym przez
danego zawodnika – w przeciwnym wypadku będzie traktowany, jako zawodnik nieuprawniony
do gry.
7. Zawodnik może być zgłoszony i występować tylko w jednym zespole w całym sezonie.
8. Liczba zawodników w grze:
a) stadion: Orliki- 6+ 1 (bramkarz), Młodzicy – 5+1
b) hala: obie kategorie- 4+1.
9. Zmiany zawodników dokonywane są „w locie” (tzw. zmiany hokejowe) i powinny odbywać
się w strefie zmian (przy linii środkowej boiska).
- Nowy zawodnik może wejść na plac gry dopiero po opuszczeniu go przez zawodnika
schodzącego.
- Zmianę bramkarza należy zgłaszać do sędziego zawodów.
10. Wyrzut z autu: stadion- zza boiska, oburącz, zza głowy; hala- nie obowiązuje.
11. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry
w danej drużynie kapitan drużyny przeciwnej lub sędzia spotkania ma prawo zażądać
przedstawienia dokumentu tożsamości zawodnika.
12. Drużyna musi posiadać jednolite stroje sportowe, opatrzone numerami.

PUNKTACJA I MIEJSCA W TABELI
1. Za zwycięstwo: 3 pkt., za remis: 1 pkt., za porażka: 0 pkt., walkower: -1 pkt (niestawienie się na
mecz)
2. O ostatecznej kolejności w tabeli rozgrywek decydują w kolejności:
a) większa ilość zdobytych punktów
b) korzystniejszy bilans spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
c) korzystniejsza różnica bramek
d) większa ilość zdobytych bramek
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e) w przypadku 3 i więcej drużyn z taką samą ilością punktów - tzw. „mała tabela” pomiędzy
zainteresowanymi zespołami.

PIŁKI DO GRY
1. Organizator zapewnia piłki do gry- rozmiar 5.

SĘDZIOWIE
1. Zawody prowadzić będzie jeden sędzia z uprawnieniami PZPN.

KLASYFIKACJE NA ZAKOŃCZENIE SEZONU
Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary, pozostałe-statuetki. Każda drużyna otrzymuje
nagrody rzeczowe (w zależności od możliwości Organizatora). Warunkiem otrzymania nagród
jest 100% obecność drużyn w rozgrywkach.
Zakończenie i podsumowanie sezonu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Finału = Turnieju
Pucharu Ligi
Podczas trwania rozgrywek będzie prowadzona klasyfikacja na najlepszego strzelca – o
kolejności decyduje większa ilość zdobytych bramek przez danego zawodnika.
W turnieju finałowym Organizator wyłoni najlepszego zawodnika, strzelca i bramkarza.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu kontuzji bądź innych zdarzeń
losowych wynikających z uczestnictwa w rozgrywkach.
2. Drużyny zobowiązują się do przestrzegania regulaminów obiektów, na których odbywają się
rozgrywki.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w
lidze dla celów marketingowych.
4. Niniejszy regulamin wraz z ogólnie obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną jest jedyną
podstawą rozgrywek.
5. Ostateczne decyzje w sprawach nieujętych w regulaminie podejmuje organizator.
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