
 
HALOWA AMATORSKA LIGA   PIŁKI   

NOŻNEJ 
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 

OLDBOY (+ 35 lat)  
 

 
 
I.     ORGANIZATOR LIGI.  
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji  w Skarżysku-Kamiennej, Amatorskie Towarzystwo 
Piłkarskie. 
 
II.    UCZESTNICY I WARUNKI UCZESTNICTWA. 
 
     Rozgrywki mają charakter amatorski. Jej uczestnikami mogą być zawodnicy, którzy   
     przekroczyli wiek 35. lat kalendarzowych i brali udział  w rozgrywkach   

organizowanych przez PZPN i/lub ŚZPN w obecnym sezonie ligowym. 
 
III.  WARUNKI UCZESTNICTWA DRU ŻYN. 
 
1 - Zgłoszenie listy zawodników – max 12 osób. Lista zawodników nie może być zmieniona    
     w trakcie rozgrywek, a jej uzupełnienie musi się zakończyć przed 4. kolejką.   
2 – Zgłoszenie powinno zawierać dane personalne zawodników, nr PESEL, adres i nr 
telefonu  kierownika drużyny i kapitana – formularz dostępny na stronie 
www.mcsir.skarzysko.pl  
3. - Drużyny nie są objęte ubezpieczeniem, grają na własną odpowiedzialność. Odpowiednie 
oświadczenie dostępne na stronie www.mcsir.skarzysko.pl.   
4 – Termin przyjmowania zgłoszeń drużyn – 02.12.2009r. (środa), o przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń;  listy i opłaty startowe wyznacza  organizator;  
5. - Ilość drużyn ograniczona. 
6 – Drużyna powinna posiadać koszulki w jednym kolorze z numerami 
7 -  Osobami odpowiedzialnymi za rozgrywki piłkarskie są: 
     -  Artur  Mazurkiewicz  -   MCSiR 
8 – Wysokość wpisowego – 300 zł; wpłata jednorazowa 
 
IV.  SYSTEM ROZGRYWEK 
 
Ilość zespołów ograniczona. Mecze odbywać się będą systemem ligowym, czyli każdy z 
każdym. Spotkania zaplanowane są na niedzielę (od 13.12.2009r.) 
 
V. ZAŁO ŻENIA  REGULAMINOWE. 
 
1 - Punktacja : zwycięstwo - 3 pkt., remis - 1 pkt. przegrana - 0 pkt. 
    O kolejności zajętego miejsca decydują punkty, wynik spotkania między zainteresowanymi   
     zespołami – przy równej liczbie punktów obu drużyn, różnica bramek, ilość strzelonych   
     bramek. W przypadku, gdy jednakową ilość punktów zdobędzie więcej niż dwa zespoły,  
     wówczas sporządza się tzw.  ” małą tabele „  uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy   
     zainteresowanymi  drużynami i dalej j/w  z ewentualnym dodatkowym meczem włącznie. 
2 –   Zawody będą prowadzone przez dwóch sędziów 
3 -   Czas gry : mecze będą rozgrywane 2 x 15 min. z  przerwą 3 min. 
4 -   Niestawienie się drużyny na placu gry do 5 min. po wyznaczonym czasie oznacza   
        oddanie  meczu walkowerem. 
5 -  Drużyna składa się z 5 graczy – bramkarza i 4 zawodników z boiska 



6 -  Drużyna, aby przystąpić do meczu musi mieć co najmniej 4 graczy. Liczba graczy poniżej  
       wymaganego minimum oznacza walkower dla drużyny przeciwnej. 
7 - Zabronione  są  wślizgi  zawodników  podczas, gdy pika prowadzona jest przez zawodnika   
      przeciwnej drużyny. 
8  -  Maksymalna liczba zawodników rezerwowych to 7. Liczba zmian podczas meczu jest 
nieograniczona. Zawodnik, który został zmieniony może powrócić na boisko jako zmiennik 
innego zawodnika. 
        Bramkarz może zamienić się miejscami z zawodnikiem z pola. 
 9  -   Rzut karny wykonywany jest z odległości 6 metrów od linii bramkowej 
10 -   Odległość „ muru ‘’ od wykonywanego rzutu rożnego, wolnego, z autu wynosi   
         4 metry  (wznowienie nogą) 
11 -  Jeżeli piłka dotknie konstrukcji sufitu, grę wznawia zawodnik drużyny przeciwnej 
rzutem z autu 
12 -  Polem  bramkowym a zarazem polem karnym jest pole karne do gry w piłkę ręczną – 
6m  
13. –  Wznowienie gry max. – 4 sekundy 
14 -   Zatrzymywanie czasu gry na wyraźną sygnalizację sędziego prowadzącego zawody 
15 -  Bramkarz po złapaniu piłki przejętej od przeciwnika wprowadza piłkę do gry tylko ręką   
       na całym boisku (nie może łapać piłki zagranej noga przez partnera z własnej drużyny) 
       Po wyjściu piłki na aut bramkowy, bramkarz wznawia grę z własnego pola karnego   
       poprzez zagranie piłki nogą do współpartnera  przebywającego na swojej połowie boiska 
16 -  Niedozwolone jest przekładanie wynikającego z harmonogramu terminu meczu   
        (walkower) O ewentualnym nie odbyciu się meczu decyduje sędzia lub organizator   
        rozgrywek. 
17 -  Obowiązuje obuwie piłkarskie „miękkie”. Stroje drużyn powinny być jednolite i   
        oznaczone numerem. 
18 - Sędzia zawodów jest zobowiązany prowadzić protokół spotkania zgodnie z przekazanym   
    wzorem, w tym między innymi strzelców bramek, konsultując dane strzelców z kapitanami      
     drużyn. W przypadku stwierdzenia oszustwa (celowe podanie niewłaściwego strzelca 
      bramki) skutkuje to nałożeniem kary wobec drużyny określoną  przez Kolegium .Ligi 
19  – Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas trwania rozgrywek, tj. wyłącznie    
    pierwsza pomoc przy urazach powstałych w czasie podczas gry, natomiast nie ponosi  
    odpowiedzialności prawnej za udział osób chorych i wynikających z zaistnienia tego faktu  
    nieszczęśliwych wypadków  oraz ich skutków w czasie gry. Jednocześnie zaleca się  
    kapitanom zgłaszanych zespołów , aby osoby biorące udział w rozgrywkach poddały się  
    wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. 
20  – Wszystkich zawodników obowiązuje posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 
21  - Zabrania się pod groźba dyskwalifikacji zawodnika i drużyny, reprezentowanie przez  
     jednego zawodnika dwóch lub więcej drużyn. 
  
VI. KARY SĘDZIOWSKIE   
1. Zawodnik musi być napomniany i należy mu pokazać żółtą kartkę, jeżeli popełni jedno z 
następujących przewinień:  
-jest winny niesportowego zachowania, 
-słownie lub czynnie demonstruje niezadowolenie, 
-uporczywie narusza przepisy gry, 
-opóźnia wznowienie gry, 

-
-nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym lub rzutem 
wolnym, rzutem z autu, rzutem od bramki, 

-wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego lub narusza procedurę zmian 
-rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego. 
Przewinienia karane wykluczeniem z gry. 



 
2. Zawodnik musi być wykluczony z gry i należy mu pokazać czerwoną kartkę, jeżeli popełni 
jakiekolwiek z następujących przewinień:  
-popełnia poważny, rażący faul, 
-zachowuje się gwałtownie, agresywnie 
-pluje na przeciwnika lub inną osobę, 
-zachowuje się wybitnie nie sportowo, 
-używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka, 

-
pozbawia drużynę przeciwną bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie 
zagrywając piłkę ręką ( nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym), 

-
pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku 
bramki tego zawodnika popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym, 

-
otrzymuje drugie napomnienie w tym samym meczu. 
3. Walkower za nieprzystąpienie do meczu to: 0:3 w bramkach i minus 3 punkty. 

 
VII. KOLEGIUM  LIGI 
 
W skład Kolegium Ligi wchodzą przedstawiciele organizatora i sędzia zawodów. 
Artur       Mazurkiewicz   -     MCSiR 
Sędzia    zawodów          -      Sekcja sędziowska 
Do zadań Kolegium Ligi należy: 

- rozpatrywanie wniosków i podań drużyn w terminie do 3 dni od  ich złożenia 
- bezstronne rozstrzyganie protestów, sporów wynikłych podczas rozgrywek 
- opieka nad rozgrywkami (meczami) 
- ocena pracy sędziów , parafowanie/potwierdzenie zgodności danych zawartych w 

zgłoszeniu i protokole zawodów 
- współpraca z kierownikami i kapitanami drużyn 
- ustalanie z sędzia wysokość kar nakładanych na zawodników i drużyny 

  
VIII. KARY KOLEGIUM  LIGI. 
 
   Dla zawodnika: upomnienie lub wykluczenie od 1 meczu do końca rozgrywek. 
   Dla drużyny : punkty karne  -  od 1 do 5 pkt. 
 
IX. INNE 
 
 Zabrania się spożywania alkoholu oraz przebywania pod wpływem alkoholu na terenie 
obiektu sportowego  (konsekwencje walkower). 
Zabrania się brania udziału w meczu zawodnikom pod wpływem alkoholu (konsekwencje 
walkower). 
W przypadku zaistnienia innych okoliczności nieokreślonych  niniejszym regulaminem o 
sposobie ich rozwiązania decyduje KOLEGIUM LIGI. 
Wszelkie wnioski i protesty przekładane przez drużyny do Kolegium Ligi musza mieć formę 
pisemną  oraz złożone muszą zostać do najbliższego wtorku do godz.15 po zakończonej 
kolejce, której dotyczy wniosek. 
 
 
 
Skarżysko-Kamienna  30.10.2009 r. 


