REGULAMIN ROZGRYWEK
AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ HALA 2018
ORGANIZATOR:
• Rozgrywki prowadzone będą przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej zgodnie
z terminarzem opracowanym po otrzymaniu zgłoszeń.
UCZESTNICTWO – ZASADY GRY:
• W rozgrywkach uczestniczą 5-osobowe zespoły. Bramkarz + 4 zawodników w polu (maks. liczba
zgłoszonych zawodników – 12). Wszystkie drużyny dostarczyć muszą przed pierwszym meczem listę
zawodników z datami urodzenia, oraz podaniem nazwiska kierownika drużyny, oraz e-mailem i
telefonem kontaktowym. Składy dostarczyć należy do biura MOSiR przy ul. Trębickiego 10 pokój nr 134, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: b.pietkiewicz@mosir.ostrowmaz.pl
• W rozgrywkach uczestniczyć mogą zawodnicy w wieku: rocznik 2000 i starsi.
• Podczas meczu w drużynie może jednocześnie przebywać na boisku, maksymalnie dwóch zawodników
zgłoszonych w ZPN'ach.
• Mecze rozgrywane będą na hali MOSiR przy ul. Trębickiego (zgodnie z harmonogramem)
• Czas gry 2 razy 15 min. z 3 min. przerwą.
• Zespół w trakcie meczu może dokonać dowolnej liczby zmian w strefie do tego przeznaczonej (linia
boczna od linii środkowej do końcowej, własnej połowy). Zawodnik wchodzący uprawniony jest do gry
w momencie opuszczenia placu przez zawodnika opuszczającego boisko.
• Obowiązuje gra w obuwiu typu: halówki, trampki itp. Nie dopuszcza się gry w obuwiu, które pozostawia
ślady na parkiecie.
• Za grę niezgodną z przepisami stosowane będą wykluczenia z gry od 2 do 5 min. Z karą meczu włącznie.
W przypadku otrzymania kary meczu (czerwona kartka) zawodnik zostaje odsunięty min. od kolejnego
spotkania.
• Zespół ma obowiązek posiadania jednolitych strojów.
• W trakcie rundy niedozwolone są transfery zawodników (zmiana drużyny). W danym zespole mogą grać
wyłącznie zawodnicy zgłoszeni na piśmie przed rozpoczęciem rozgrywek.
• Z przyczyn uzasadnionych i za zgodą rywala, mecz może być przełożony na inny termin, ale musi być
rozegrany w okresie 14 dni. Formalności (sędzia, hala) związane z rozegraniem przekładanego meczu,
są po stronie drużyny wnioskującej o zmianę terminu.
• Walkower skutkuje kara pieniężną w kwocie 200 PLN. Wpłata musi być dokonana do czasu rozegrania
kolejnej kolejki. Wpłatę przyjmuje komisja dyscyplinarna w składzie:
- Paweł Szulęcki
- Waldemar Głębocki
- Paweł Skarpetowski
• Drugi walkower skutkuje wykluczeniem z rozgrywek.
• Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania na terenie MOSiR oraz pozostawienie
po zawodach porządku i czystości na obiekcie i w szatniach.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU:
• Rozgrywki przeprowadzone zostaną w formie ligi („każdy z każdym”, jedna runda).
• O kolejności zajętych miejsc w rozgrywkach decydować będzie liczba zdobytych punktów: zwycięstwo –
3 pkt., remis – 1 pkt, porażka – 0 pkt.
• W przypadku równej liczby zdobytych punktów przez dwa i więcej zespołów, o kolejności zdobytych
miejsc decydować będzie kolejno:

•
•
•
•
•

bezpośrednie spotkanie,
różnica bramek między zainteresowanymi,
większa liczba zdobytych bramek między zainteresowanymi,
różnica bramek w całych rozgrywkach,
większa liczba zdobytych bramek w całych rozgrywkach.

Finansowanie:
• Koszty organizacyjne (przygotowanie obiektu, ryczałty, dokumentacja, ufundowanie pucharów i medali)
pokrywa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z wpłat uzyskanych od zespołów uczestniczących w
rozgrywkach. Wpisowe za udział wynosi 250 PLN (brutto) od zespołu, które należy uiścić w kasie MOSiR
przy ul. Henryka Trębickiego 10, lub na konto BS Ostrów Maz. 87 8923 0008 0016 7976 2000 0102 .
• Wpłaty dokonujemy do 03.01.2018r. do godz. 1500.
Nagrody:
• Dla trzech najlepszych zespołów ufundowane zostaną puchary i medale, pozostałe uczestniczące
zespoły na życzenie otrzymają pamiątkowe dyplomy. Przewidziana jest również statuetka dla
najlepszego strzelca oraz bramkarza.
• Najlepszy strzelec – największa liczba zdobytych bramek.
• Najlepszy bramkarz – najmniejsza liczba straconych bramek (bramkarz wskazany na liście
zgłoszeniowej).
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w
tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem.
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z
każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk,
wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem
w ALPN Hala 2017 na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w
Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z
prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom, i
podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju
zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach
elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na
stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe,
promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez
Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości
możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy
też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim
powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z
uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z
nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w
dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w
szczególności w celu reklamy i promocji.

W sprawach nie uwzględnionych w regulaminie decyzje podejmuje organizator.

