
Zarządzenie nr 510/2017
Burmistrza Wołczyna

z dnia 12 grudnia 2017 roku
w sprawie organizacji ligi halowej piłki nożnej w sezonie 2017/18

 

Na podstawie § 2 ust. 1 punkt 4 i ust. 2 punkt 1 i 2 Uchwały nr XXX/240/2009 Rady Miejskiej w
Wołczynie z  dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zasad korzystania  z  niektórych obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i
urządzeń zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam opłatę za korzystanie z usług, obiektu i wyposażenia hali widowiskowo-sportowej w celu
udziału w rozgrywkach halowej ligi piłki nożnej w okresie od 16 grudnia 2017 roku do 03 lutego
2018  roku  włącznie  w  wysokości  300  zł  (trzysta  złotych),  pobieraną  od  każdego  zespołu
zgłoszonego do rozgrywek.  

 § 2.

Ustalam  regulamin  rozgrywek  ligi  halowej  piłki  nożnej  w  sezonie  2017/18  w  brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                            Burmistrz
                                                                                                mgr Jan Leszek Wiącek 



          Wołczyn  12.12.2017r.

  Urząd Miejski Wołczyn
  ul. Dworcowa 1

                                                    Regulamin rozgrywek
                                     IX Edycji Ligi Halowej Piłki  Nożnej
                                          o Puchar  Burmistrza Wołczyna
                                              

I. Uczestnictwo
1. W rozgrywkach  mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 2001 roku i starsi (ukończone 16

lat  w dniu rozpoczęcia turnieju).  W przypadku zawodników nie mających 18 lat,  należy
dostarczyć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w rozgrywkach (ogólnie na
całą ligę)

2. Każdy zgłoszony zespół   przed  rozpoczęciem rozgrywek przedstawia  listę  zawodników,
którzy  będą  brali  udział  w  meczach   danej  drużyny.  Organizator  wyraża  zgodę  na  grę
zawodników zrzeszonych w klubach. Po rozpoczęciu rozgrywek lista zawodników nie może
być uzupełniana. 

3. Przed  każdym  meczem  kierownik  drużyny  zobowiązany  jest  do  sporządzenia  listy
zawodników, którzy własnoręcznym podpisem poświadczają swój stan zdrowia pozwalający
im na udział w rozgrywkach.

4. Zawodnicy muszą posiadać obuwie o gładkiej podeszwie nie niszczące parkietu hali.
5. Obowiązuje bezwzględny zakaz gry w kilku drużynach.
6. Uczestnicy  zobowiązani  są  do  zachowania  porządku  w  szatniach  i  ponoszą

odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia.
7. Kierownik drużyny ma obowiązek zdania szatni wraz z kluczem dla obsługi hali.
8. Uczestników  ligi  obowiązuje  zakaz  palenia  tytoniu  i  spożywania  alkoholu  w

pomieszczeniach hali.
9. Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  pozostawione  w  szatniach  rzeczy

wartościowe.
10. W celu usprawnienia turnieju,  zezwala się na prowadzenie rozgrzewki, która może mieć

charakter ogólnorozwojowy, tj. bez użycia piłki na korytarzach hali.

II. System rozgrywek i zasady Gry
1. Drużyna gra w składzie 5 zawodników (jeden jest bramkarzem) i nie mniej niż 3.
2. Wymiana zawodników dokonywana jest systemem ,,hokejowym”, mianowicie wchodzący

nie może wejść na plac gry do chwili, aż schodzący go nie opuści.
3. Z autu wznowienie gry następuje nogą z linii  bocznej (możliwa tolerancja  do 0,5 m. Z

uwagi na brak miejsca – decyduje sędzia) w czasie nie przekraczającym 4 sek.
4. Po aucie  bramkowym bramkarz  może  wprowadzić  piłkę  do  gry  ręką  w dowolną  część

boiska.
5. Bramkarz  nie  może  zagrywać  piłki  ręką  po  wcześniejszym  podaniu  nogą  przez

współpartnera w jego kierunku.(przepisy PZPN).
6. Zabroniona jest gra wślizgiem w walce o piłkę będącej w posiadaniu rywala.
7. Dozwolona  jest  interwencja  bramkarza  wślizgiem w jego  polu  karnym z  zachowaniem

przepisów gry.



8. Rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m.
9. Obowiązuje odległość przeciwnika 4 m. przy rzutach wolnych i   rożnych oraz 3m przy

aucie.
10. Wszystkie  rzuty są rzutami bezpośrednimi,  chyba ,  że  sędzia  zdecyduje inaczej  stosując

odpowiednią sygnalizację.
11. Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z :

 -  z  autu,
-  przy wprowadzeniu piłki do gry ręką przez bramkarza po wcześniejszym opuszczeniu jej
    na aut bramkowy,
-  z rzutu sędziowskiego.

12. Nie  obowiązuje  kumulacja  rzutów  bezpośrednich.  Jeśli  sędziowie  stwierdzą,  że
drużyna gra z narażeniem rywala na  niebezpieczeństwo będą zobowiązani stosować
kary indywidualne w postaci wykluczeń czasowych zawodników.

13. Czas gry wynosi 2 x 20 min. Drużyną przysługuje przerwa między połowami nie dłuższa
niż  5  minut.  Przed  poszczególnymi  meczami  zespoły  będą  miały  czas  10  minut  na
przeprowadzenie rozgrzewki na parkiecie hali.

14. Wszystkie rzuty są rzutami bezpośrednimi, jednak mogą być pośrednie tylko na wyraźną i
odpowiednią sygnalizację sędziów. 

15. Przy wyniku remisowym lub różnicy tylko jednej bramki czas gry ostatniej  minuty
meczu będzie bezwzględnie zatrzymywany,  jeśli nastąpi jakakolwiek przerwa w grze. 

      
            III.  Punktacja
         
          Zwycięstwo  -   3 pkt
           Remis           -   1 pkt
           Porażka        -  0 pkt
           Walkower     -  5 : 0 na korzyść drużyny, której przyznano zwycięstwo

          O miejscu w tabeli końcowej decyduje w kolejności :
                           a) ilość punktów,

                 b) różnica bramek tj. strzelone / stracone.
                 c) ilość strzelonych bramek
                 d) wynik meczu między zainteresowanymi drużynami

  IV.   Kary indywidualne i zespołowe
1. Kary indywidualne :     ż.k. = 1 minuta, 

                                    cz..k = 5 minut (po tym czasie może go gry wejść inny zawodnik)
                                                               
Jeżeli  drużyna  grająca  w  osłabieniu  (kara  1  minuty),  straci  bramkę  to  ukarany  
zawodnik  (lub  inny)  natychmiast  może  powrócić  do  gry.  Natomiast  zawodnik,  
ukarany karą 5 min.(cz. k.) nie może już w tym meczu powrócić do gry, a w jego  
miejsce może wejść inny zawodnik rezerwowy (po upływie kary wykluczonego).

         Drużyna zawodnika wykluczonego bez względu czy utraci bramkę musi grać w 
osłabieniu liczebnym przez czas przewidziany z tytułu czerwonej kartki.

      W sytuacji,  gdy  drużyna  nie  ma  zawodników  rezerwowych  to  w  przypadku   
wykluczenia z gry (cz.k.) do końca zawodów gra z mniejszą ilością zawodników.

      2.  W przypadku zachowań naruszających ład i porządek, organizatorzy mają
           prawo do :

             -    wykluczenia zawodnika z jednego lub kilku meczów,
                  -     wykluczenia z wszystkich zaplanowanych meczów.
           Również kierownicy drużyn oraz trenerzy danego zespołu podlegają sankcjom  

porządkowym w przypadku niewłaściwego postępowania !



      3.  Jeśli drużyna z różnych powodów nie stawi się na spotkanie to po wyczerpaniu wszystkich 
możliwości na ich rozegranie  zawody zostaną zweryfikowane jako walkower  dla drużyny 
przeciwnej.

      4.  Rzut wolny pośredni będzie podyktowany w przypadku, gdy bramkarz po złapaniu piłki w 
ręce z akcji nie wprowadzi ją do gry w czasie nie przekraczającym 4 sekund. Również taki 
czas dotyczy wprowadzenia piłki do gry z autu, a przekroczenie spowoduje, że aut wykona 
drużyna przeciwna. ( decyduje sędzia !!!)

                  V.    Postanowienia  końcowe
          
         Będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna w kategorii, tj.:
                                                                Króla strzelców
                                                                Najlepszego zawodnika
                                                                Najlepszego bramkarza
                                                                Drużyna fair play
       Wybór  będzie dokonywany przy wsparciu przedstawicieli drużyn po zakończeniu ligi halowej.

Z uwagi na bezpieczeństwo, organizator nie wyraża zgody na przebywanie w trakcie zawodów
na  ławce  dla  zawodników  rezerwowych  osób   nieuprawnionych.  Wymóg  ten  nie  dotyczy
kierownika i trenera drużyny.

Zawody prowadzą Związkowi Sędziowie  OZPN  w  Opolu.

Kierownik drużyny ma prawo złożyć protest do organizatora tylko w dniu zawodów !
       

     ORGANIZATORZY  LIGI HALOWEJ

-   Urząd Miejski 
    46 – 250  Wołczyn
    ul. Dworcowa 1
   

     Nr tel. kontaktowego :  503179128  (Zator Grzegorz).

                                                                                                            Burmistrz
                                                                                                mgr Jan Leszek Wiącek 


