
 

Regulamin 

Gminnej Halowej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2017/2018 

 I. CEL ROZGRYWEK.  
 
- popularyzacja halowej piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Ostróda 
- propagowanie aktywności sportowej  jako formy spędzenia wolnego czasu 
- wyłowienie najlepszej halowej drużyny piłkarskiej Gminy Ostróda przy zachowaniu zasad sportowej    
   rywalizacji, szacunku  dla rywali, poszanowania godności osobistej i bezpieczeństwa uczestników.     

 II. ORGANIZATOR. 

-  Gmina Ostróda 
-  LKS „Płomień” Turznica                                                                                                                                                                       
-  Gminne Zrzeszenie LZS w Ostródzie 
-  ZS w Samborowie 
 
 III. TERMIN i MIEJSCE. 
 Rozgrywki odbywać się będą w piątki, soboty i niedziele w godz. 15.00 – 21.00 zgodnie z ustalonym 
terminarzem. Miejscem ligi jest hala sportowa Zespołu Szkół w Samborowie.  
 
 IV. UCZESTNICTWO,  ZAWODNICY. 
- drużyny, mieszkańcy Sołectw z Gminy Ostróda 
 - każda drużyna do rozgrywek może zgłosić 15 zawodników -ukończony 16 rok życia                                              
- przed ukończeniem 18 roku zgoda prawnych opiekunów  
 - w jednym sezonie zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę, 
- w przypadku gry nieuprawnionego zawodnika zespół zostanie ukarany walkowerem  
- wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do gry 
 

V. PRZEPISY  OGÓLNE I PUNKTACJA.  

1. Zespoły grają jedną rundę systemem każdy z każdym,  w drużynie występuje czterech zawodników                      
w polu + jeden bramkarz. 
2.. Wszystkie mecze rozgrywane są zgodnie z aktualnymi przepisami gry w piłkę halową. 
3. Drużyna przystępująca do meczu musi posiadać koszulki w tym samym kolorze i oznaczone numerami. 
4. Wszystkie drużyny obowiązuje ustalony przed rozgrywkami terminarz. 
5. Za usterki i szkody stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą kierownicy drużyn. 
6. Złożenie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza zgłoszeniowego oznacza akceptację regulaminu.  
7. O zajętych miejscach w rozgrywkach decydują w kolejności: 
 a) większa ilość zdobytych punktów z całości rozgrywek, 
 b) w przypadku równej ilości punktów przez: 
- dwa zespoły- bezpośrednie spotkanie, 
- trzy i więcej tzw. mała tabela ( wyniki spotkań bezpośrednich). 
● większa różnica bramek z całości, 
● większa ilość zdobytych bramek, 
● mniejsza ilość straconych bramek  
● losowanie 
Punktacja: za zwycięstwo – 3 pkt. : remis – 1 pkt. : przegrana – 0 pkt. 
 
Weryfikacja zawodów walkowerem na niekorzyść następuje, gdy: 

a. drużyna nie stanie punktualnie do zawodów po upływie 10 minut od regulaminowego czasu 
rozpoczęcia meczu 

b. w chwili rozpoczęcia meczu drużyna musi liczyć minimum 3 piłkarzy plus bramkarz w danym zespole 
c. w drużynie występował zawodnik nieuprawniony do gry (nie zgłoszony wcześniej u organizatora) 
d. drużyna zejdzie z boiska przed zakończeniem spotkania lub zostanie zdekompletowana                 

(mniej niż 4 zawodników) 
e. zawodnik czynnie znieważy sędziego 
f. wykluczony zawodnik (czerwona kartka) w ciągu 2 minut nie opuści boiska 
g. nie zostanie dostarczony sędziemu skład zespołu na protokóle meczowym 

Drużyna ukarana drugim walkowerem automatycznie zostaje wykluczona z rozgrywek, a mecze z jej 
udziałem zostaną anulowane.                                                                                                                               
W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower – utrzymuje się wynik z 
boiska. 
 
VI. SĘDZIOWIE. 
Organizator zapewnia obsadę sędziowską na dany mecz (Sędzia z aktualnymi uprawnieniami W-MZPN)  
Przy naruszeniu nietykalności cielesnej sędziego, sędzia przerywa i jednocześnie kończy mecz. Walkowerem 
ukarana zostaje drużyna, której zawodnik spowodował wykroczenie, a winny zawodnik zostaje automatycznie 
zdyskwalifikowany do końca rozgrywek bez możliwości odwoływania się od powyższej decyzji. 



 

 

 
VII. PRZEWINIENIA: 

 
Otrzymywanie napomnień lub wykluczeń (tj.  żółtych lub czerwonych kartek) podczas trwania zawodów. 
Zawodnik otrzymujący napomnienie, czyli żółtą kartkę schodzi z boiska na karę 1 minuty. 
Zawodnik który otrzymał 2 żółte kartki w trakcie jednego meczu – schodzi z boiska do zakończenia spotkania. 
Nie jest jednak zawieszony w kolejnym meczu. Chyba że, drugi faul był traktowany jako czerwona kartka, wtedy 
zawieszony zostanie odpowiednio wg kar za czerwone kartki.  
   
Żółte kartki 
Jest winny nie sportowego zachowania. 
Słownie lub czynnie okazuje niezadowolenie z decyzji sędziowskich. 
Uporczywie narusza przepisy gry. 
Opóźnia wznowienie gry. 
Nie zachowuje wymaganej odległości od piłki podczas wykonywania stałych fragmentów gry. 
Dokonuje nierozważnego ataku w przeciwnika.  
Popełnia przewinienie które zostanie zakwalifikowane jako przerwanie korzystnej akcji. 
Czerwone kartki 
Przewinienia karane wykluczeniem z gry wynikające z przepisów  obowiązujących podczas rozgrywek PZPN. 
Popełnia poważny, rażący faul. 
Zachowuje się gwałtownie i agresywnie. 
Pluje na przeciwnika lub inna osobę.  
Pozbawia drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy zdobycia bramki zagrywając piłkę ręką (nie dot. 
bramkarza we własnym polu karnym). 
Pozbawia realnej szansy do zdobycia bramki przez przeciwnika zmierzającego w tym kierunku, popełniając 
przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym. 
Używa ordynarnego, obelżywego, obraźliwego języka lub tym podobnych gestów.  
 
Kary dyscyplinarne dla zawodników którzy otrzymali bezpośrednio wykluczenie w trakcie meczu: 
Pozbawienie przeciwnika realnej szansy na zdobycie bramki – 1 mecz absencji. 
Poważny rażący faul -  od 2 do 5 meczów absencji ( w zależności od wagi i ciężkości przewinienia ) 
Agresywne i nie sportowe zachowania – od 2 do 5 meczów absencji. 
Zawodnik który narusza nietykalność sędziego jest automatycznie wykluczany z gry i wyłączony, do ich 
zakończenia. 
 
Czas gry – 2 x 15 min. - czas jest zatrzymywany tylko i wyłącznie po wyraźnej sygnalizacji przez  jednego            
z sędziów zawodów. 
Zatrzymanie czasu następuje wyłącznie, gdy: 
piłka zostanie wybita daleko że czas oczekiwania jest zbyt duży i znacznie skróci odbywające się zawody 
kontuzjowany jest którykolwiek zawodnik i zaistniała potrzeba udzielenia pomocy medycznej 
jeżeli pojawią się sytuacje, uznane przez sędziego, które wymagają zatrzymania czasu 
 
Wznowienia gry. 
Wznowienie piłki z autu i rzutu rożnego. Piłka musi stać na linii bądź poza boiskiem. Zawodnik ma 4 sekund     
na wykonanie wrzutu od momentu postawienia piłki na linii bądź poza boiskiem. Jeżeli nie zostaną spełnione 
w/w zarządzenia rzut z autu lub rzut z rogu wykonywała będzie drużyna przeciwna z tego samego miejsca. 
 
Zmiany zawodników podczas gry. 
Prawidłowo przeprowadzona zmiana zawodnika jest jedynie wtedy gdy : 
- zawodnik rezerwowy czeka przy linii bocznej swojej ławki rezerwowych wchodzi dopiero wtedy kiedy zawodnik 
zmieniany zejdzie z boiska 
- zmiana musi być dokonana w obrębie własnej strefy technicznej tj. przy swojej ławce rezerwowej. 
- zmiana bramkarza na zawodnika z pola musi zostać zgłoszona sędziemu i przeprowadzona w najbliższej 
przerwie w grze 
Jeżeli powyższe wymagania nie zostaną spełnione drużyna przeprowadzająca zmianę w sposób nieprawidłowy 
zostanie ukarana rzutem wolnym pośrednim oraz napomnieniem dla zawodnika który naruszył procedury 
prawidłowego dokonania zmiany. 
Interpretacja w/w przewinień należy wyłącznie do sędziego, prowadzącego mecz. 
 
  
VIII.  PROTESTY.                                                                                                                        
  
- wszelkie protesty i odwołania należy składać najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych, od daty rozegranego     
  spotkania.  
- ciężar udowodnienia gry w drużynie przeciwnej zawodnika nieuprawnionego spoczywa na stronie składającej    
   protest.  
- wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator na podstawie materiałów dowodowych.  
- ostateczną decyzję podejmuje organizator w ciągu 3 dni.  



 

 
IX. NAGRODY i WYRÓŻNIENIA.  
- najlepsze trzy zespoły ligi otrzymają  Puchary  Wójta Gminy Ostróda, 
 - z zajęcie miejsc IV - VI statuetki 
- wszystkie uczestniczące drużyny  upominki i dyplomy 
- prowadzona będzie klasyfikacja króla strzelców i najlepszego bramkarza, 
 
X . SPRAWY RÓŻNE.  
- organizator  nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu                    
  i mieniu biorących udział w rozgrywkach, 
- drużyny mają prawo składania pisemnych protestów do organizatora dotyczących spraw regulaminowych, 
 - organizator zastrzega sobie prawo ostatecznego rozstrzygania spraw, które nie zostały ujęte w niniejszym      
   regulaminie. 
- koszty przejazdu na mecze porywają drużyny we własnym zakresie. 
- wszyscy zawodnicy i sędziowie zgłoszeni do ligi są ubezpieczeni przez organizatora od nieszczęśliwych   
  wypadków podczas meczów. 
   
 

 Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora! 
  

 ORGANIZATOR 

 

 

  

  
  

  

  


