Regulamin
Prudnickiej Ligi Halowej Piłki Nożnej 2018

1. Organizatorem Prudnickiej Ligi Halowej Piłki Nożnej (PLHPN) jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku.
2.Cel - Popularyzacja halowej piłki nożnej, zapewnienie potrzeby współzawodnictwa i rywalizacji oraz rekreacji
mieszkańcom gminy Prudnik i okolic.
3. Termin i miejsce:
Rozgrywki odbywać się będą w każdą niedzielę lub w uzasadnionych przypadkach w soboty w hali sportowej OSIR
przy ul. Łuczniczej. Informacja ukaże się w odrębnym komunikacie na stronie OSiR Prudnik.
4. Sposób przeprowadzania zawodów:
• Mecze zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami PZPN – dodatkowo ze zmianami organizatora.
• W meczach udział biorą drużyny 5-osobowe (4 zawodników w polu + bramkarz)
• Czas gry 2x12 min. + 1 minuta przerwy (może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych drużyn)
• Obowiązuje obuwie sportowe: podeszwa gładka jasna.
• System rozgrywek w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
• Każda drużyna powinna posiadać jednolity sprzęt sportowy z numerem oznaczającym zawodnika.
Drużyna musi posiadać jednolity strój z numerami, lub we własnym zakresie znaczniki. W sytuacji gdy
drużyna nie stawi się lub jest niekompletna ( minimum 3 zawodników), po odczekaniu 5-ciu minut zostanie
odgwizdany przez sędziego lincencjonowanego KS-OZPN walkower.
• Po otrzymaniu 2 walkowerów drużyna zostanie wykluczona z rozgrywek.
• Jeżeli drużyna wycofa się z ligi wszystkie jej wyniki zostaną anulowane; organizator nie zwraca wpisowego.
• Każda drużyna wyznacza kapitana, który jest odpowiedzialny za porządek, dyscyplinę oraz sportowe
zachowanie drużyny.
• Za mecz wygrany drużyna otrzymuje 3 pkt., remis 1 pkt., przegrana 0 pkt., walkower 0 pkt. i wynik 0:3.
• kolejności zajętych miejsc w tabeli decydują:
▪ większa Ilość zdobytych punktów
▪ korzystniejszy bilans bezpośrednich spotkań
▪ korzystniejsza różnica bramek
▪ większa ilość zdobytych bramek
▪ rzuty karne
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Przepisy gry:
zawody rozgrywane są piłkami nr 4 do futsalu, dostarcza je organizator;
bramki 3 m x 2 m;
dopuszcza się grę wślizgiem;
rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m od linii bramkowej;
wrzut: wznowienie gry wyłącznie nogą z linii bocznej lub zza linii bocznej, piłka musi stać w miejscu;
bramkarz wznawia grę z rzutu od bramki ręką, a piłka z rzutu może przekroczyć połowę boiska;
w przypadku uderzenia piłki w sufit, gra będzie wznowiona przez zawodnika drużyny przeciwnej z
najbliższego miejsca z linii bocznej boiska lub zza linii bocznej, piłka musi stać w miejscu;
odległość zawodnika drużyny przeciwnej od wykonawcy wrzutu ( wyznacza linia biała równoległa do
linii bocznej, z rzutu z rogu linia (łuk) pola karnego, przy pozostałych rzutach wolnych minimum 5 m.
Na wyraźne żądanie wykonawcy rzutu lub sędziego gra wznawiana jest „na gwizdek”;
gol nie będzie uznany, jeśli piłka wpadnie do bramki bezpośrednio z wrzutu lub piłka rzucona będzie
bezpośrednio ręką przez bramkarza do bramki drużyny przeciwnej;
zmiany można przeprowadzać tylko w wyznaczonej strefie;
nieprzestrzeganie odległości od wykonawcy wrzutu lub rzutu lub też przeprowadzenie nieprawidłowej
zmiany karane jest 2-minutową karą,
zawodnik, któremu udzielano pomoc medyczną nie ma obowiązku opuszczenia pola gry;
czas na wykonanie wrzutu wynosi 4 sekundy;
kary indywidualne:
a) 2 minuty,
b) 3 minuty,

o c) kary czasowe muszą być stopniowane,
o d) czerwona kartka- bezpośrednia ( za wybitne niesportowe zachowanie lub brutalny faul narażający
zawodnika drużyny przeciwnej na doznanie urazu), za 3 przewinienie (po 2 i 3 min. kary czasowej - tego
samego zawodnika) oraz za akcję ratunkową zawodnika ( faul lub wybicie piłki ręką z linii bramkowej).
o w przypadku utraty bramki przez drużynę grającą w osłabieniu na skutek kar czasowych, drużynie
przysługuje prawo powrotu ukaranego lub rezerwowego zawodnika;
o na miejsce ukaranego zawodnika czerwoną kartką, drużynie przysługuje prawo wprowadzenia do gry
innego zawodnika, po 5 minutach gry w osłabieniu.
W przypadku utraty bramki, drużyna w dalszym ciągu gra w osłabieniu;
o bramkarz ukarany karą minutową nie schodzi z boiska, na ławce kar będzie przebywał zawodnik
wyznaczony przez kapitana drużyny z pośród zawodników będących w danej chwili na boisku;
o przewinienia karane rzutem wolnym będą akumulowane, za piąte przewinienie i każde następne tej
samej drużyny, drużynie przeciwnej zostanie przyznany przedłużony rzut karny z odległości 9 m od
linii bramkowej;
o minimalna ilość zawodników 2 + 1, gdy kolejny zawodnik zostanie ukarany karą minutową - wówczas na
miejsce ukaranego wchodzi zawodnik rezerwowy;
o gdy obie drużyny grają w osłabieniu i któraś z drużyn straci bramkę - nie przysługuje tej drużynie
możliwość wejścia ukaranego zawodnika.
5. Warunki uczestnictwa
• W lidze uczestniczyć mogą drużyny, które pisemnie zgłosiły akces uczestnictwa podając skład imienny
minimum 6 zawodnikówWpłata startowego najpóźniej w dniu zgłoszenia drużyny do rozgrywek.(koszt: 150
zł, drużyna szkolna – 75 zł)Każdy zawodnik musi mieć ukończony 15 rok życia i posiadać aktualne badania
lekarskie, lub oświadczenie o stanie zdrowia, a zawodnicy poniżej 18-go roku życia takowe oświadczenie
przedłożą od rodziców – pisemna zgoda rodziców(prawnych opiekunów) na udział w lidzeLista zawodników
może być uzupełniona w trakcie trwania ligi jednak najpóźniej 5 dni przed rozegraniem kolejnej rundy
spotkań i tylko do końca roku kalendarzowego.Wyklucza się przejścia zawodników do innych drużyn w
trakcie trwania ligi , którzy rozegrali przynajmniej jeden mecz.
• Każdy uczestnik (zawodnik) turnieju zgłaszając akces do gry, oświadcza, że brak jest przeciwwskazań
zdrowotnych do jego udziału w zawodach, poświadczając to własnoręcznym podpisem na karcie
zgłoszeń przed przystąpieniem do zawodów.
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7. Nagrody:
Organizator dla
drużyn, które zajmą miejsca od
I - III, zapewnia puchary oraz medale.
8. Postanowienia końcowe
Zespoły ubezpieczają się we własnym zakresie. ORGANIZATOR NIE UBEZPIECZA!!!
Wszystkie drużyny mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać Regulaminu Hali Sportowej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
Rozstrzyganie spraw spornych i regulaminowych należy do organizatora.
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