
R E G U L A M I N 

Orlikowej Ligi Piłki Nożnej „6”  

2013 

1. CELE  

1.1.Popularyzacja piłki nożnej w Zgierzu 

1.2.Propagowanie zasad "FAIR PLAY" 

1.3.Zaktywizowanie i integracja społeczności lokalnej Zgierza 

2. ORGANIZATOR. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu,  

3. MIEJSCE I TERMIN.  

Turnieje zostaną rozegrane na Orliku  MOSiR Zgierz,  Musierowicza1/3/Stadion ZKS 

„Włókniarz” 

Termin pierwszego turnieju: - 07.07.2013 /niedziela/ Orlik Musierowicza  1/3 Stadion ZKS 

„Włókniarz” godz.10.00  - 14.00 

Zgłoszenie o godz. 9.30  

Terminy kolejnych turniejów: 

21.07.2013  

4.08.2013 

18.08.2013  

4.ZGLOSZENIA 

4.1 Zgłoszenia do rozgrywek przyjmowane będą na Orliku, bezpośrednio przed turniejem. 

4.2.Wpisowe dla drużyny: 

30,00 zł  (kwota przeznaczana na nagrody i wodę) 

4.3.maksymalna ilość zgłoszonych zawodników - 12 

- Zgłoszenie zawodników danej drużyny do turnieju jest ostatecznym zgłoszeniem do 

zawodów.  

Zawodnicy zgłoszeni do turnieju mogą występować tylko w jednej drużynie w czasie 

trwania  turnieju oraz całego cyklu rozgrywek lipiec – sierpień 2013.  



4.4.wiek zawodników powyżej 16 lat 

4.5.deklaracja : przed przystąpieniem do rozgrywek każdy zespół oddaje organizatorowi 

deklarację następującej treści: "zobowiązujemy się przestrzegać regulaminu i ponosić 

konsekwencje jego nie przestrzegania oraz bierzemy pełną odpowiedzialność za swoje 

bezpieczeństwo/ wypadki, urazy, kontuzje / i nie będziemy rościć żadnych pretensji oraz 

odszkodowań wobec organizatorów  rozgrywek” podpisaną przez kapitana zespołu. 

6. SYSTEM ROZGRYWEK – Cykl rozgrywek przeprowadzony w miesiącach lipiec - 

sierpień 2013. System rozgrywek zależny od ilości zgłoszonych drużyn / jednodniowe 

turnieje, liga /. 

Za miejsce zajmowane przez poszczególne zespoły w turniejach będą przyznawane punkty, 

które będą liczyły się w końcowej klasyfikacji (po IV turniejach) . 

Punktacja Orlikowa Liga Piłki Nożnej  2013 

I miejsce   – 10pkt.  

II miejsce   - 8 pkt.  

III miejsce   – 7 pkt.  

IV miejsce   – 6 pkt.  

V-VI miejsce   – 5pkt.  

VII-VIII miejsce  – 4 pkt.  

IX-XII miejsce  – 3 pkt. 

XIII-XVI miejsce  – 2pkt.  

XVII i dalej   – 1pkt. 

5. ZAŁOŻENIA TECH- ORGANIZACYJNE.  

- zawody rozgrywane są ORLIKACH  

- czas gry zależny od ilości zgłoszony drużyn w danym turnieju /,  

- obuwie: przystosowane do gry na Orlikach/płaskie lub tzw. śnieżynki/ absolutny zakaz gry  

w korkach/ „wkrętach” 

1.Liczba zawodników 

a/zespół  liczy 12  zawodników, na boisku przebywa 5 zawodników w polu + bramkarz 

b/ ilość zmian w “locie” jest nieograniczona za wyjątkiem bramkarza, który może być  

zmieniony tylko w momencie przerwy w grze 

c/ zmian zawodników dokonujemy w strefie zmian 

d/ drużyna może liczyć max 12 zawodników 

e/ gdy liczba zawodników jest mniejsza niż 3 mecz zostaje przerwany 

2.Czas gry – zależny od systemu rozgrywek  



3.Przepisy gry 

a/ rozpoczęcie gry następuje na środku boiska po sygnalizacji sędziego i przebyciu przez piłkę  

odległości większej niż obwód piłki 

b/drużyna przeciwna ustawia się w odległości 5m. od piłki 

c/po zdobyciu bramki wznowienie gry j.w. 

d/zawodnicy muszą występować w jednolitych strojach sportowych, w obuwiu  

przeznaczonym do gry na obiektach Orlik w Zgierzu. 

e/zawodnik nie może nosić na sobie czegokolwiek, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu  

innych zawodników 

f/bramki : 5 x 2m, piłka nr”5”. 

g/gra bez „spalonego” rzut karny z 8m 

4. Rzut karny wykonywany jest z odległości 8 m. 

5.   Bramkarz wyprowadza piłkę do gry nogą z linii pola bramkowego, piłka musi opuścić 

pole  

karne, rzut z autu wykonywany jest rękoma 

6.   Rzut z rogu - wykonywany w ciągu 5s,odległość zawodnika drużyny przeciwnej 5m. 

7.   Rzut wolny bezpośredni 

a/kopnięcie lub usiłowanie kopnięcia przeciwnika 

b/podstawienie nogi 

c/skoczenie na przeciwnika 

d/zatrzymywanie klub popychanie 

e/ za grę wślizgiem / poza tzw. „bezpiecznym wślizgiem”). 

f/umyślne dotknięcie piłki ręką 

9.KARY 

a/ kara mniejsza 2’  

  za niebezpieczną grę 

  za nie sportowe zachowanie 



  opóźnianie wznowienia gry 

  rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego 

  zespół ukarany 2’ może grać w pełnym składzie po stracie jednego gola 

b/ kara mniejsza 5’ 

  za powtórne przewinienie kary mniejszej 

  zespół ukarany 5’ może grać w pełnym składzie po stracie dwóch goli 

c/ kara większa - usunięcie z boiska, zespół gra w osłabieniu przez 5’, zawodnik nie może  

automatycznie grać w następnym meczu lub jeżeli było to przewinienie wybitnie nie sportowe  

to decyduje o karze odsunięcia organizator rozgrywek.   

Karę większą zawodnik otrzymuje: 

  kolejne przewinienie ukarane karą mniejszą 2’,5’ 

  uderzenie przeciwnika 

  kopnięcie zawodnika bez piłki 

  faul poza grą 

  obraza czynna lub słowna sędziego lub organizatora 

10. Punktacja - a/zwycięstwo-3pkt., remis-1pkt 

11. Kolejność drużyn 

a/ ilość zdobytych punktów - przy jednakowej ilości: 

  bezpośredni mecz pomiędzy zainteresowanymi zespołami 

  różnica bramek z całych rozgrywek 

  większa ilość zdobytych bramek 

  losowanie 

12. Postanowienia końcowe 

a/ walkower  

  nie stawienie się na mecz lub spóźnienie powyżej 10’, gdy w meczu  

grał zawodnik nieuprawniony do gry 

  gdy na boisku było mniej niż 3 zawodników 



b/ protokoły czytelnie wypełnia kierownik lub kapitan zespołu 

6. NAGRODY. Po każdym turnieju na trzy najlepsze zespołu otrzymują karnety wstępu na 

obiekty MOSiR Zgierz. Trzy najlepsze drużyny całego cyklu turniejów otrzymują talony na 

sprzęt sportowy a zwycięzca puchar.  

7.  UWAGI   KOŃCOWE.   

Prawa  organizatorów 

 

7.1.ustalenie  systemu rozgrywek 

7.2.wykluczanie  zespołu  z rozgrywek  w  wyniku  nie  przestrzegania  postanowień  

regulaminu   

7.4.do rozstrzygnięć  w  sprawach  nieobjętych  regulaminem 

7.5do  zmiany  regulaminu,  przerwania  rozgrywek  i  bez  konsekwencji  finansowo-

 prawnych  z  przyczyn  niezależnych  od  organizatora 

 

 


