REGULAMIN
Mrągowskiej Ligi Piłkarskiej na Orliku Wiosna 2018
1. Cel: popularyzacja piłki nożnej jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
2. Organizator: Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo.
3. Termin i miejsce:
a)
b)
c)
d)

rozgrywki odbywać się będą na boisku Orlik 2012 przy ul. Żołnierskiej 6,
planowane rozpoczęcie rozgrywek – 17 kwietnia 2018 r.,
terminarz zostanie przesłany do kapitanów drużyn po zamknięciu listy zgłoszonych drużyn,
obowiązkowe spotkanie kapitanów (zawodnika z drużyny) - 10 kwietnia 2018 r. godz.
18.00 Orlik, ul. Żołnierska 6.

4. Uczestnictwo:
a) w rozgrywkach mogą uczestniczyć zespoły reprezentujące zakłady pracy, osiedla, zespoły
koleżeńskie itp.,
b) warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach Mrągowskiej Ligi Piłkarskiej na Orliku Wiosna
2018 jest wpłacenie wpisowego w kwocie, która zostanie ustalona na spotkaniu kapitanów,
UWAGA ZNIŻKA dla zespołów młodzieżowych,
c) rejestracja zespołu poprzez dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do
rozgrywek, zgodnie z kryteriami niniejszego regulaminu do 7 kwietnia 2018 r. ->
bezpośrednio do koordynatora rozgrywek Łukasza Ranachowskiego, kontakt: 512 022 109
lub na Orlik, ul. Żołnierska 6,
d) zgłoszenie drużyny powinno zawierać:
1) zgłoszenie zespołu z imienną listą zawodników wraz z oświadczeniem zawodników o
stanie zdrowia oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem i zasadami korzystania
z boiska Orlik 2012, wraz z wyrażeniem zgody do wykorzystania wizerunku osób
zgłoszonych w promocji projektu w mediach i publikacjach multimedialnych,
2) w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo oświadczenia rodziców.
Rozgrywki mają charakter otwarty skierowany do osób powyżej 16 roku życia. Drużyna może liczyć
maksymalnie 15 zawodników.
5. System rozgrywek:
a) rozgrywki będą prowadzone we wtorki i środy w godzinach od 18:00 do 21:00,
b) mecze zostaną rozegrane przez wszystkie zespoły wg. przygotowanego terminarza gier,
c) Spotkania punktowane są następująco:
1) zwycięstwo – 3 pkt.
2) remis – 1 pkt.
3) przegrana – 0 pkt.
d) o kolejności miejsca w tabeli rozgrywek decyduje:
1) większa ilość zdobytych punktów
2) korzystniejszy bilans bezpośrednich spotkań
3) korzystniejsza różnica bramek
4) większa ilość zdobytych bramek
5) mniejsza ilość straconych bramek
6) rzuty karne.
6. Sędziowanie: Sędziami zawodów są osoby powołane przez organizatora rozgrywek.
7. Przepisy:
Obowiązują przepisy PZPN (z wyłączeniem czasu gry, wymiarów boiska, przepisu o spalonym) oraz
wytyczne zawarte poniżej:
a) czerwona kartka wyklucza zawodnika z rozgrywania kolejnego spotkania, 3 żółte kartki
wykluczają zawodnika z udziału w następnym spotkaniu,
b) zawodnicy w czasie rozgrywek muszą używać obuwia zgodnego z regulaminem korzystania
z obiektu Moje Boisko Orlik 2012,
c) zmiany odbywają się w formie hokejowej, w strefie zmian, przy środkowej linii boiska,
d) wrzuty z autu i rzuty rożne wybijane są z ziemi,
e) czas gry 2 x 20 minut,
f) w trakcie meczu, na boisku, w jednej drużynie może się znajdować 5 zawodników plus
bramkarz.
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8. Sprzęt sportowy
Wszystkie drużyny obowiązuje posiadanie w trakcie rozgrywek:
a) obuwia zgodnego z regulaminem obiektu,
b) kompletu stroju.
9. Ubezpieczenie
Ubezpieczenia dokonuje każdy zawodnik indywidualnie bądź osoba wybrana z drużyny, zgłaszający
jest zobowiązany do sprawdzenia zdolności zawodników do gry w piłkę nożną (badania lekarskie lub
oświadczenie zawodników, oświadczenie rodziców).
10. Nagrody
Najlepsze drużyny zostaną uhonorowane pucharami, medalami, statuetkami oraz wyróżnieniami
indywidualnymi (najlepszy bramkarz, strzelec turnieju i najlepszy zawodnik drużyny).
11. Zgłaszając się do rozgrywek Mrągowskiej Ligi Piłkarskiej na Orliku (Wiosna 2018) zawodnik
wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatora na potrzeby
przygotowania foto lub wideo relacji z rozgrywek lub innych informacji zawartych w zgłoszeniu.
12. W sytuacji, gdy pierwsze dwie drużyny na koniec rozgrywek będą miały taką samą ilość punktów
zostanie rozegrany dodatkowy mecz między tymi drużynami. Kiedy trzy drużyny będą miały taką
samą ilość punktów, wtedy przygotowana będzie tzw. „mała tabela”.
13. Postanowienia końcowe
a) w przypadku łamania regulaminu rozgrywek, zasad ogólnych lub nie sportowego
zachowania przez zawodników organizator ma prawo wykluczyć zespół lub zawodnika z
rozgrywek bez zwrotu wpisowego,
b) wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator, który
podejmuje ostateczną decyzję we wszystkich kwestiach spornych,
c) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora zawodów.
14. Kontakt
Wszelkich informacji udziela przedstawiciel Organizatora rozgrywek:
Łukasz Ranachowski – tel. 512 022 109, Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11-700
Mrągowo
Mrągowo, dnia 15 marca 2018 r.

