REGULAMIN WOŁOWSKIEJ LIGI FUTSALU
XIII Edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej
listopad 2018 – styczeń 2019
I. Organizatorzy
Organizatorem „Wołowskiej Ligi Futsalu” jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie wraz z
Urzędem Miejskim w Wołowie.
II. Cel
Celem jest upowszechnianie kultury fzycznejj a także życia w trzeźwości i przeciwdziałanie
alkoholizmowi i narkomani.
III. Sędziowie
Sędziowie boiskowi i stolikowi są zapewniani przez Organizatora.
Mecz sędziuje dwóch sędziów boiskowych.
IV. Zgłoszenie do rozgrywek
Zgłoszenie powinno zawierać:
-imienną listę zawodników reprezentujących drużynę wraz z kontaktem telefonicznym oraz e-mail
kapitana drużyny
-potwierdzenie wpłaty wpisowego
Brak spełnienia jednego z w/w punktów skutkować będzie nie zgłoszeniem drużyny do rozgrywek.
Zgłoszenia można dokonywać do 23 listopada 2018r. do godz. 15.00 w Biurach OSIR ul. Panieńska
4. W tym miejscu można również dokonać wpłaty wpisowego.
Zgłoszenie jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w turnieju.
V. Warunki uczestnictwa
Drużyna może mieć skład mieszany.
Zawodnicy występujący w rozgrywkach muszą mieć ukończone 15 lat w dniu rozpoczęcia
rozgrywek tj. 25.11.2018r.
Zawodnicy poniżej 18-ego roku życia zobowiązani są posiadać pisemną zgodę rodziców na
uczestnictwo w turnieju.
Do rozgrywek można zgłosić maksymalnie 12 zawodników w drużynie.
Każdy zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny biorącej udział w rozgrywkach.
Skład drużyny jest niezmienny na czas trwania edycji rozgrywek. (Można dokonać zmiany
personalnej tylko w wyjątkowych sytuacjach po akceptacji Organizatora)
Każda drużyna wyznacza kapitana zespołu.
Kapitanowie drużyn odpowiedzialni są za prawidłowe zachowanie drużyny w trakcie trwania
turnieju.
Organizator ustala wpisowe 400 zł za drużynę.
Wpisowe organizator przeznacza na pokrycie kosztów turnieju: sędziówj sprzętu sportowegoj
nagród rzeczowychj pamiątkowych oraz innych niezbędnych do właściwej organizacji Turnieju.
VI. System rozgrywek
Organizator decydujej że odbędzie się Turniej 1-częściowy: Liga (każdy z każdym)
W przeprowadzanych rozgrywkach obowiązuje następująca punktacja:
- Wygrana – 3 pkt.
- Remis – 1 pkt.
- Przegrania – 0 pkt.
Dwa poddane walkowerem mecze oznaczały będą dyskwalifkację z Ligi.
O końcowej klasyfkacji decyduje kolejno:
 większa liczba zdobytych punktów
 wynik bezpośredniego spotkania ( w przypadku jednakowej liczby punktów więcej niż 2
drużyn decyduje „mała tabela”)

 korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach
 większa ilość zdobytych golij
 losowanie monetą
VII. Postanowienia końcowe
Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifkacji z turnieju lub walkower.
Karę orzeka Organizator.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i
wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków przedj po i w czasie gry.
Każda zawodnikj który będzie grał w HLP powinien ubezpieczyć się od NNWj organizator nie jest
odpowiedzialny za osoby nieubezpieczone.
Wskazane jestj aby osoby biorące udział w rozgrywkach poddały się wcześniej badaniom lekarskim
stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.
Zawodnik występujący w łańcuszkachj pierścieniach itp. zostanie niedopuszczony do meczu.
Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich
tożsamość.
Na wniosek drużyny przeciwnej sędziaj przed lub w przerwie meczuj ma obowiązek sprawdzenia
tożsamości osób znajdujących się w protokole zawodów. Po zakończeniu spotkania wszelkie
wnioski i protesty drużyn nie będą weryfkowane.
Organizator zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzeniaj włącznie ze
zmianą regulaminu.
Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
Mecze rozgrywane będą w Hali Sportowej przy ul. Panieńskiej 4a w Wołowie.
Protesty należy kierować pisemnie do przedstawiciela Organizatoraj najpóźniej 2 dni po
zakończeniu kolejki.
Organizator zapewnia możliwość korzystania z szatni wraz z natryskami.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie uwagi należy
kierować do Organizatora.

