
Nowe Miasto n/P 08.12.2016r 

 

Regulamin Rozgrywek  
VII Edycji Nowomiejskiej Ligi Halowej 2016/2017 

 
 

CEL: 
 

 Wyłonienie najlepszych drużyn VII Edycji Nowomiejskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej 
2016/2017 

 
 Popularyzacja gry w piłkę nożną wśród dorosłych i młodzieży 

 
 Promocja Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą 

 
  

 
ORGANIZATOR: 
 

 OTKKF Pilica Nowe Miasto 
 
  
 

TERMIN I MIEJSCE: 
 

 Grudzień 2016 – Styczeń 2017 
Hala Sportowa przy Publicznym Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą 

 
  
 

UCZESTNICTWO: 
 

 W turnieju mogą brać udział drużyny zgłoszone do rozgrywek Ligi zgodnie z 
niniejszym regulaminem. 

 
 Drużyny w terminie do dnia 18.12.2016r. dokonają zgłoszenia maksymalnie  

12 zawodników do rozgrywek (ze wskazaniem kapitana drużyny i numerem telefonu  
oraz zadeklarują wpłatę wpisowego w wysokości 200 zł. (płatne podczas spotkania 
organizacyjnego). Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń zespołów. 

 
 W trakcie rozgrywek jeden zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół. 

 
 Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i 

przepisów gry w Lidze. 
 

 
 



 ORGANIZACJA ROZGRYWEK: 
 

 Termin, godzinę zawodów wyznacza organizator. Mecze Ligi prowadzą sędziowie 
wyznaczeni przez organizatora. System rozgrywek i czas trwania meczu uzależniony 
jest od ilości zgłoszonych drużyn. 

 
 Drużynę w czasie meczu stanowi 3 zawodników w polu plus bramkarz i max 8 

rezerwowych 
 
 W czasie trwania rozgrywek Ligi do żadnej z drużyn nie można dopisywać 

dodatkowych zawodników. 
 

 Zawodnicy nieumieszczeni na liście danej drużyny nie mają prawa gry, pod groźbą 
walkowera. 

 
 Ostateczny skład Ligi, system rozgrywek oraz terminarz spotkań zostanie ustalony z 

kapitanami drużyn po zakończeniu zgłoszeń do rozgrywek a przed terminem ich 
rozpoczęcia. 

 
 Termin meczu wyznaczony przez organizatora jest terminem ostatecznym i nie 

podlega zmianie. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczów w 
uzasadnionych przypadkach losowych. 

 
 W przypadku nie stawienia się drużyny na wyznaczone spotkanie, drużyna zostaje 

ukarana walkowerem. 
 

 W przypadku dwukrotnego niestawienia się drużyny w wyznaczonych przez 
organizatora terminach, drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek.  

 
 Zawodnicy powinni każdorazowo poddać się sprawdzeniu tożsamości okazując 

dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość (sprawdzenie tożsamości 
odbywa się na żądanie kapitana drużyny przeciwnej lub organizatora). 

 
 Kapitan drużyny jest jedyną osobą do reprezentowania drużyny w kontaktach z 

organizatorem w sprawach związanych z rozgrywkami Ligi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ZASADY GRY: 
 

 Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegrane 0 pkt 
O kolejności miejsc decyduje: 

 
- większa liczba zdobytych punktów, 

 
- wynik bezpośredniego spotkania, 

 
- różnica bramek, 

 
- większa liczba zdobytych bramek. 

 
 

 Zmiany prowadzone są w systemie „hokejowym” w „strefie zmian”. Ilość zmian jest 
nieograniczona. Wprowadza się „strefę zmian”, która dotyczy własnej połowy boiska, 
gdzie znajduje się ławka z zawodnikami rezerwowymi. 

 
 Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą dowolnie w obrębie całego boiska.  

 
 Zabroniona jest gra niebezpiecznym wślizgiem w kontakcie z przeciwnikiem w 

obrębie całego pola gry z wyłączeniem „czystej” interwencji bramkarza we własnym 
polu bramkowym 

 
 Wprowadzenie piłki z autu nogą z linii bocznej boiska 

 
 Zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZPN z ułatwieniami. 

 
  
 

NAGRODY: 
 

 Wszystkie zespoły niezależnie od zajętego miejsca otrzymują pamiątkowe puchary i 
dyplomy. 

 
 Za zajęcia miejsca I-II-III drużyny otrzymują puchary, medale, dyplomy i nagrody 

rzeczowe. 
 

 Najlepsi zawodnicy Ligi (bramkarz, zawodnik, strzelec) otrzymują pamiątkowe 
statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 
 Organizator po zakończeniu rozgrywek przyznaje nagrodę fair – play. 

 
  

 
 
 
 



UWAGI KOŃCOWE: 
 

 Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie wewnętrznego regulaminu hali 
sportowej w tym korzystanie z odpowiedniego i zmiennego obuwia sportowego. 

 
 W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów 

alkoholowych i używania wyrobów tytoniowych oraz innych środków odurzających 
na terenie całego obiektu Hali Sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Nowym 
Mieście, w której będą rozgrywane mecze. 

 
 Wszelkie naruszenia dyscypliny będą karane z całą surowością, włącznie do 

wykluczenia z rozgrywek. 
 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 
obiektu i szatni. 

 
 Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w 

czasie gry, natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w 
rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki 
wypadków przed, po i w czasie gry każdego z zawodników. Zawodnicy 
ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt. Udział zawodnika w 
rozgrywkach Ligi oznacza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem. 

 
 Sprawy sporne będzie rozstrzygał sędzia turnieju zgodnie z kodeksem PZPN. 

 
 Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz 

wprowadzenia zmian po uzgodnieniu z kapitanami drużyn. W przypadku zgłoszenia 
do rozgrywek osób niepełnoletnich kapitan drużyny musi posiadać pisemną zgodę 
rodziców lub opiekunów prawnych na udział ich podopiecznych w rozgrywkach 
Nowomiejskiej Halowej Piłki Nożnej wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się i 
akceptacji regulaminu. 

 
 
 

Organizator 
OTKKF PILICA NOWE MIASTO 

 
 
 
 
 
 
 
 


