Regulamin
Rozgrywek Mrągowskiej Ligi Piłki Nożnej
Mrągowo 2018/2019
1. Cel
a) popularyzacja czynnego wypoczynku,
b) popularyzacja halowej piłki nożnej jako jednej z form aktywnego wypoczynku.
2. Organizator
Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie,
ul. Warszawska 26,
telefon – 89-7433472, 512 022 109
3. Termin i miejsce
a) rozgrywki odbywać się będą w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Kopernika 2c,
b) mecze będą rozgrywane w soboty i niedziele (15.00-21.00),
c) planowane rozpoczęcie rozgrywek – 17 listopada 2018.
4. Uczestnictwo
a) w rozgrywkach mogą uczestniczyć zespoły reprezentujące zakłady pracy, osiedla, zespoły koleżeńskie i
inne,
b) warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest zgłoszenie drużyny do rozgrywek (imienna lista
zawodników potwierdzona przez lekarza lub z oświadczeniem zawodników o stanie zdrowia,
oświadczenia rodziców dla zawodników nieletnich) oraz wpłacenie „wpisowego”,
c) organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa w rozgrywkach zawodników 3 ligi lub wyższej,
d) drużyna może liczyć maksymalnie 15 zawodników, których nie można zmieniać w trakcie trwania
rozgrywek.
5. System i zasady rozgrywek
a)
b)
c)
d)

przewidywany system rozgrywek – „każdy z każdym” w fazie eliminacyjnej i finałowej,
system może ulec zmianie w zależności od zgłoszeń,
mecze zostaną rozegrane przez wszystkie zespoły wg. przygotowanego terminarza gier,
wprowadzony zostaje „system fauli kumulowanych” – po szóstym i każdym następnym faulu,
drużyna przeciwna wykonuje rzut karny przedłużony. Faule kasowane są po zakończeniu połowy.
e) Kary indywidualne:
•
kartka czerwona
- wyklucza zawodnika do końca meczu i z rozgrywania kolejnego spotkania,
- zespół gra w osłabieniu przez 5 minut po czym może uzupełnić skład.
•
kartka żółta
- zespół gra w osłabieniu przez 2 minuty lub do straty bramki po czym może uzupełnić skład.
•
3 żółte kartki wykluczają zawodnika z udziału w następnym spotkaniu.
•
Mecze punktowane są następująco:
zwycięstwo – 3 pkt.
remis – 1 pkt.
przegrana – 0 pkt.
•
o kolejności miejsca decyduje:
większa ilość zdobytych punktów
korzystniejszy bilans bezpośrednich spotkań
( w przypadku niemożności rozstrzygnięcia miejsc bilansem bezpośrednich spotkań, tworzy się dla zainteresowanych drużyn małą
tabelę)

korzystniejsza różnica bramek
większa ilość zdobytych bramek
mniejsza ilość straconych bramek
rzuty karne
6. Sędziowanie

Sędziami głównymi eliminacji są sędziowie powołani przez Organizatora.
7. Przepisy
Obowiązują przepisy halowej piłki nożnej i niniejszego regulaminu rozgrywek.
8. Sprzęt sportowy
Wszystkie drużyny obowiązuje posiadanie w trakcie rozgrywek:
Łukasz Ranachowski – koordynator Mrągowskiej Ligi NMR 18-19 z ramienia CKiT
Telefon – 512 022 109, email – ranachowski29@o2.pl

a) obuwia halowego o jasnej podeszwie (patrz - zasady ogólne),
b) jednolitych kompletów strojów,
c) opaski kapitana drużyny.
Mecze rozgrywane będą piłką o niskim koźle z przestrzeganiem autów, w czasie 2 x 20 minut.
9. Wpisowe
Wpisowe wynosi:
a) 450 zł – zespoły seniorów,
b) 400 zł – zespoły juniorów (kserokopia legitymacji szkolnych lub studenckich).
które należy wpłacić do dnia 31.10.2018 r. w kasie Centrum Kultury i Turystyki lub na konto bankowe:
BS w Mikołajkach O/Mrągowo
26 9350 0001 0215 4907 2072 0001
Tytuł wpłaty: Nazwa drużyny, wpisowe do MLPN 2018/2019.
10. Ubezpieczenie
Ubezpieczenia drużyny dokonuje delegujący i odpowiada za zdolność zawodników do gry w halową piłkę nożną
(badania lekarskie lub oświadczenie zawodników, oświadczenia rodziców).
11. Nagrody
Najlepsze drużyny zostaną uhonorowane pucharami. Wyłoniony zostanie:
a) król strzelców,
b) najlepszy zawodnik drużyny,
c) najlepszy zawodnik rozgrywek,
d) najlepszy bramkarz.
Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
12. Postanowienia końcowe
a) przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminy turnieju,
b) kierownicy / kapitanowie zespołu mają obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju oraz zapoznać z
nim zawodników swojego zespołu, zebrać podpisy zawodników pod oświadczeniem oraz innymi
dokumentami wymaganymi przez organizatora,
c) sprawy sporne będzie rozstrzygał organizator zawodów wspólnie z sędzią głównym,
d) decyzje organizatora dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne,
e) podczas rozgrywek mogą nastąpić zmiany organizacyjne (kolejność meczy, terminy, itp.),
f) na zawodach obowiązuje posiadanie halowego obuwia sportowego (buty z jasną podeszwą),
g) drużyna ma obowiązek pozostawienia po sobie czystej szatni,
h) za wszelkie szkody wyrządzone przez zawodników drużyny na terenie hali sportowej odpowiada kapitan
drużyny,
i) organizator może zdyskwalifikować zawodnika (bądź drużynę), gdy jego zachowanie rażąco
naruszy zasady rywalizacji sportowej lub stworzy zagrożenie dla pozostałych uczestników
MLPN,
j) organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników podczas
turnieju,
k) za badania lekarskie, czy zawodnicy nie posiadają przeciwwskazań do uprawiania piłki nożnej,
odpowiadają zawodnicy we własnym zakresie (oświadczenia o stanie zdrowia lub potwierdzenie
lekarza),
l) koszty ubezpieczenia NNW zawodników, drużyny pokrywają we własnym zakresie,
m) organizator nie odpowiada za skutki kradzieży w trakcie trwania turnieju,
n) organizator turnieju zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie,
o) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora zawodów.
Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu przedstawiciel Organizatora: Łukasz Ranachowski – tel.
512 022 109, ranachowski29@o2.pl.
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