
 

Zimowa Liga Piłki Nożnej Halowej  
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REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

 
 
Organizator 

 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku 

 
Cel rozgrywek 

 
Głównym celem rozgrywek ZLPNH Osiek 2020 jest propagowanie aktywności ruchowej wśród dzieci 
i młodzieży na terenie powiatu oświęcimskiego 

 
Miejsce 

 
Sala gimnastyczna przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Osieku 

 
Uczestnictwo 

 
1.ZLPNH Osiek 2020 jest organizowany dla trzech kategorii wiekowych: 
- pierwsza kategoria wiekowa to roczniki 2010 i młodsi (liga mieszana, mogą w niej brać udział 
zarówno chłopcy jak dziewczęta),klasy 1-3 

- druga kategoria wiekowa to roczniki 2007 i młodsi: podzielona na ligę chłopców i ligę dziewcząt, 
klasy 4-6 
- trzecia kategoria wiekowa to roczniki 2004 i młodsi podzielona na ligę chłopców,klasy 7-8 

- czwarta kategoria OPEN (nie ma ograniczeń wiekowych) 

 
Uwaga: By dana liga mogła wystartować, musi się do niej zgłosić minimum pięć zespołów! 

 
- drużyny grają w pięcioosobowych składach (czterech zawodników w polu jeden bramkarz), 
 
- kadra danego zespołu może liczyć maksymalnie siedem osób. 
2.Każdy zawodnik musi posiadać legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości w przypadku jego             
braku zawodnik nie ma prawa gry w danym meczu (ostateczną decyzję podejmuje koordynator             
rozgrywek ze strony organizatora, czyli Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Osieku). 
 
3.Zawodnik zgłoszony do danej drużyny nie może reprezentować innej drużyny w rozgrywkach w tej              
samej kategorii wiekowej. 
 
4.Każdy zespół przyjmuje nazwę (w wypadku, gdy nazwa posiada słowa niecenzuralne lub godzi             
w czyjąś godność, organizator przyznaje sobie prawo do jej zmiany) i musi mieć kapitana, który               
w zgłoszeniu jest oznaczony literą K. 



 

 
5.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu szkoły, zaś organizatorzy zastrzegają          
sobie prawo wykluczenia z rozgrywek zawodnika, który je złamie. 
6.Zgłoszenie zespołu do rozgrywek nastąpi przez zgłoszenie imiennej listy zawodników potwierdzonej           
przez kapitana drużyny. 
7.Niepełnoletni zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek zobowiązani są do posiadania zaświadczenia od           
rodziców(opiekunów) zezwalający na udział w turnieju. 
8.Po upływie terminu zgłoszenia drużyna nie może zgłosić dodatkowego zawodnika.  
9.Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Złamanie zakazu grozi           
wykluczeniem z rozgrywek.  
Przepisy techniczne 

 
1.Przed meczem sprawdzane są przez sędziów listy zawodnicze i zgodność danych na podstawie             
legitymacji. 
2.Czas gry: 2 x 5 minut, przerwa 1 minuty. 
3.Drużyny mają prawo do rozgrzewki 4 minut przed meczem. 
4.Obowiązuje obuwie z białą podeszwą. 
5.Mecze rozgrywane zgodnie z przepisami PZPN. 
 
Wyjątki: 

- kara 1 minuty, 
 
- kara meczu – zawodnik nie może zagrać w meczu, w którym został ukarany oraz jego drużyna 
gra w osłabieniu przez 3 minuty, 
- ilość zmian dowolna, zmiany lotne, 
- gdy bramkarz wprowadzi piłkę do gry na połowę przeciwnika, a ta uprzednio nie dotknie się               
podłoża lub innego gracza, dyktowany jest rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej, 
- na boisku w jednej drużynie musi występować co najmniej trzech zawodników, w innym             
wypadku mecz kończy się walkowerem dla drużyny przeciwnej. 
- zakaz przeklinania, złamanie tego przepisu skutkuje minutą kary, 
 
- zakazane jest granie tzw. „wślizgiem”, które jest traktowane jak faul. 
 

Punktacja 

 
1.Zwycięstwo – 3 punkty 

2.Remis – 1 punkt 
3.Porażka – 0 punktów 

4.Walkower – 0 pkt. 0:3 w bramkach 

5.Obustronny walkower – po 0 pkt. i 0:3 w bramkach dla obu drużyny 
 

Tabela 

 
1.Ustalana jest na podstawie zdobytych punktów. 
2.W przypadku równej ilości zdobytych o wyższym miejscu w tabeli decyduje 

- bezpośrednia rywalizacja między zainteresowanymi drużynami 
- bilans bramkowy 

- w przypadku równego bilansu bramkowego większa liczba strzelonych bramek. 
 

Konkurencje dodatkowe: 

 
1.Król strzelców (nie dotyczy kategorii OPEN) 



- nagrodę otrzymuje zawodnik, który strzelił najwięcej bramek w turnieju 

- w przypadku równej ilości zdobytych bramek wygrywa zawodnik, który zdobył 
najwięcej bramek w rundzie zasadniczej, 
- gdyby konkurs dalej był nierozstrzygnięty organizowana jest dogrywka w postaci rzutów karnych. 
 
2.Najlepszy bramkarz (nie dotyczy kategorii OPEN) 

- o przyznaniu tej nagrody podejmuje jury złożone z sędziów i organizatorów. 
 

Kary obowiązujące w ZLPNH Osiek 2020 

 
1.Kara 1 minuty 

2. Kara meczu (zawodnik ukarany zostaje wykluczony z meczu ponadto drużyna gra w osłabieniu 
przez 3 minut) 

 
Sprawy różne 

 
- Termin składania zgłoszeń mija 22.01.2020 roku. 
 
- Podpisane regulaminy i zgody należy dostarczyć do organizatora przed pierwszym meczem. 
- Informacja o utworzonych ligach i terminarzu rozgrywek:25.01.2020 roku. 
 
- Zawody odbędą się od 27.01. do 2.02.2020 roku. 
- Wszelkie informacje dotyczące rozgrywek udziela koordynator rozgrywek Bartłomiej 
Kasperczyk tel. 661 975 658 w godzinach 18.00 – 21.00. 
 
 
_______________

__________ 

 
(podpis 

uczestnika)  

 
 
_____________________________ 
(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 


