
                

   LIGA ORLIKA 

REGULAMIN 

1.Liga rozgrywana jest w formule otwartej. Do turnieju przystąpią zgłoszone drużyny, 
które będą spełniały wymogi zawarte w regulaminie.

2.Liga odbędzie się na obiekcie sportowo rekreacyjnym Moje-Boisko ORLIK 2012 ul 
Leśna 10. 74-320 Barlinek. W terminie od 1 kwietnia 2011r

3. Do wzięcia udziału w lidze zapraszamy:

-drużyny amatorskie z Barlinka i okolic.
-drużyny sołeckie.
-drużyny reprezentujące firmy, przedsiębiorstwa oraz instytucje.

4.  Zgłoszenia  przyjmowane  będą  do  dnia  31  marca  2011r u  Trenerów 
Środowiskowych Marka Kurzawskiego oraz Andrzeja Perske lub drogą elektroniczną 
na adres maro.mk@wp.pl podając nazwę oraz skład drużyny wraz numerem telefonu 
osoby  funkcyjnej.  Spotkanie  organizacyjne  odbędzie  się  4  kwietnia  2011r 
(poniedziałek) o godz. 18.00 (Boisko Orlik ul Leśna). Na którym zostaną ustalone 
terminy i godziny rozgrywania spotkań.

5.W lidze nie mogą wystąpić zawodnicy czynnie grający w klubie Pogoń Barlinek – 
III  Liga oraz zawodnicy występujący w Wojewódzkiej  Lidze Juniorów starszych i 
młodszych.

6.  Ligowe mecze rozgrywane będą w tygodniu od poniedziałku do piątku.  System 
rozgrywek  „każdy  z  każdym”  w  zależności  od  ilości  zgłoszonych  drużyn  – 
przewidziany jest bądź nie rozegranie meczy rewanżowych.

7.Jeśli w danym meczu wystąpi zawodnik nieuprawniony lub wcześniej niezgłoszony 
w danym meczu drużyna otrzymuje walkowera.

8.Wszystkie  mecze  ligowe  rozgrywane  będą  w  przedziale  czasowym 2  x  20  min 
zgodnie z opracowanym harmonogramem meczy
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9.O kolejności drużyn w tabeli decydują:

- ilość punktów
- wynik bezpośredniego pojedynku 
- różnica bramek.
- większa ilość strzelonych bramek.

10.W  założeniu  i  planach  organizatorów  jest,  aby  każda  drużyna  otrzymała 
pamiątkowe  puchary  i  okolicznościowe  medale.  Zawodnicy:  „król  strzelców”, 
najlepszy  zawodnik,  i  najlepszy  bramkarz  otrzymali  nagrody  indywidualne. 
Najlepszego zawodnika i najlepszego bramkarza wybierają trenerzy wszystkich ekip.

11.Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy i  garderobę pozostawioną w szatniach 
oraz samochody pozostawione na parkingu.

12.Ubezpieczenie od kontuzji i urazów pozostaje w gestii zainteresowanych drużyn. 
Brak  ważnych  badań  lekarskich  skutkuje  automatycznie  przyjęciem  na  siebie 
wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

13.Zgłoszenie i przystąpienie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

14. Drużyny zobowiązane są wystąpić w jednolitych strojach sportowych.

 

                                              PRZEPISY SPECJALNE

 1.Zespół składa się 8-10 zawodników (w tym bramkarz) + osoba funkcyjna.

2.Pole do gry boisko „Orlik 2012” 60 x 30 z bramkami 5 x 2

3.Spotkania rozgrywane są w układzie 5 zawodników w polu + bramkarz. 

4. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów 

5. Rzut od bramki wykonuje się nogą z pola bramkowego. Wrzut nogą po ziemi z linii.

6.Nie obowiązuje przepis o spalonym.

7. Ustawienie muru w odległości 5 metrów.

8. Za dokonanie zmiany zawodnika poza strefą zmian, drużyna będzie karana rzutem 
wolnym z miejsca przewinienia. Celowe nieprawidłowe dokonanie zmiany w sytuacji 
korzystnej karane będzie dodatkowo żółtą kartką (gra w osłabieniu przez 2 minuty)



9. Za grę karaną karami indywidualnymi (gra niedozwolona, niesportowe zachowanie, 
sędzia karze zawodnika wg skali przewinienia żółta karta – kara 2 minuty, czerwona 
kartka – wykluczenie do końca meczu.

10.Utrata  bramki  drużyny  grającej  w  osłabieniu  przed  upływem  ustalonego  czasu 
powoduje powrót zawodnika ukaranego przed ustalonym czasem kary.

11.W  momencie  gdy  drużyna  gra  w  osłabieniu  nastąpi  ukaranie  2  i  kolejnego 
zawodnika dany zawodnik nie opuszcza boiska natomiast kara czasowa sumuje się u 
zawodnika ukaranego będącego na „ławce kar”

12. O doliczeniu czasu gry  za  nienormalne przerwy w grze  decyduje  tylko sędzia 
prowadzący mecz.

13.Zawodnicy zobowiązani są grać w obuwiu piłkarskim ( bez stalowych wykończeń 
korków) W jednolitych strojach sportowych

14.Zawody rozgrywane piłką nr 5 prowadzone są przez jednego sędziego.

15.Zawody poprowadzi sędzia z Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.

16.Wszystkie pozostałe zdarzenia boiskowe rozstrzygane będą zgodnie z przepisami 
gry w piłkę nożną.


