REGULAMIN ROZGRYWEK
projekt
ZAMOJSKIEJ LIGI POWIATU ZAMOJSKIEGO I MIASTA ZAMOŚĆ
LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ SEZONU 2011/2012„PIŁKARSKA KADRA CZEKA”
DLA GIMNAZJÓW
O PUCHAR STAROSTY ZAMOJSKIEGO NA 2012 ROK
I.

II.

Cel:
1. Popularyzacja halowej piłki nożnej wśród i gimnazjów z terenu Powiatu Zamojskiego i
Miasta Zamość.
2. Wyłonienie Mistrza Powiatu Zamojskiego w halowej piłce nożnej na 2012r.
3. Wyłonienie najlepszych zawodników Ligi w halowej piłce nożnej.
4. Udział najlepszej drużyny LZS w eliminacjach Międzypowiatowych w halowej piłce
nożnej „Piłkarska Kadra Czeka”.
Organizator:
- Głównym organizatorem – koordynatorem Zamojskiej Ligi w Halowej Piłce Nożnej dla
gimnazjów jest Powiatowe Zrzeszenie LZS w Zamościu przy współpracy:
- gimnazjów
- Starostwa Powiatowego w Zamościu
- ZSP nr 5 w Zamościu

III. Termin i miejsce – według ustalonego na spotkaniu z klubami terminarza rozgrywek
IV.

Uczestnictwo:
a. W Zamojskiej Lidze LZS halowej piłce nożnej sezonu 2011/2012 mają prawo startu
reprezentacje gimnazjów z terenu Powiatu Zamojskiego i Miasta Zamość, które
potwierdziły swój udział w rozgrywkach do dnia 26 października br.
b. Każda drużyna ma prawo zgłosić 12 zawodników, którzy muszą posiadać aktualne
badania lekarskie, zawodnicy muszą posiadać zgodę obojga rodziców lub opiekunów
prawnych.
c. Drużyny zgłaszają zawodników na listach zbiorczych, na których musi być podany rok
urodzenia każdego zawodnika oraz zaznaczona osoba odpowiedzialna za drużynę
(odpowiedzialna finansowo i dyscyplinarnie).
d. Zgłoszona lista danej drużyny jest ostateczna i tylko znajdujący się na niej zawodnicy
mogą grać w poszczególnych meczach.
e. Każdy zawodnik grający w danym meczu musi posiadać również dokument tożsamości.
-Weryfikacji dokona przed każdym meczem Sędzia Główny oraz osoba upoważniona
przez organizatora.
- Tylko zweryfikowani zawodnicy mogą grać w danym meczu.
- Istnieje możliwość zgłoszenia zawodników w trakcie rozgrywek za dodatkową opłatą
w wysokości 10 złotych od zawodnika.
V. Zgłoszenia i finanse
- Zgłoszenia drużyn na listach zbiorczych wraz z opłatą startową w wysokości 150 złotych
od drużyny należy dostarczyć do dnia 7 listopada 2011 r. do godziny 15.00 do biura PZ LZS
w Zamościu ul. Królowej Jadwigi 8.
- Możliwa wpłata do kasy PZ LZS lub na konto: PKO SA II o/ Zamość – 13 1240 2005 1111
0000 1764 7977.
- Koszty przeprowadzenia rozgrywek Zamojskiej Ligi LZS w halowej piłce nożnej pokrywają

uczestniczące drużyny i organizatorzy.
- Koszty dojazdu oraz ubezpieczenia zawodników pokrywają uczestniczące drużyny.
VI. System rozgrywek:
System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie podany w dniu 26.10 br. na zebraniu
organizacyjnym z kierownikami drużyn
1. Drużyna gra w składzie 5-osobowym (czterech graczy w polu + bramkarz).
2. Drużyna zdekompletowana może wystąpić w minimalnym składzie 3 zawodników.
3. Mecz składa się z dwóch równych części po 15 min każda z 5 min. przerwą na zmianę stron.
3. Maksymalna ilość zawodników – 12
4. W meczu może wystąpić dowolna ilość zawodników – wcześniej zweryfikowanych przy zmianach lotnych w
strefie zmian. (strefą zmian określony jest obszar przy ławce zawodników rezerwowych).
5. Turniej będzie rozgrywany jednakowymi piłkami niskoodbijającymi się.
6. Za grę w drużynie nieuprawnionego zawodnika drużyna przeciwna otrzymuje walkower w stosunku 3:0.
7. Inne istotne sprawy nie zawarte w powyższym regulaminie regulują przepisy ogólne FUTSALU
i Zarząd Ligi LZS
VII.

Nagrody:

- Drużyny I-IV Finału Ligi otrzymują Puchary – Starosty Zamojskiego
Drużyny I – III otrzymują okolicznościowe medale (dla 12 zawodników + trener).
- Podczas Zamojskiej Ligi LZS w halowej piłce nożnej sezonu 2011/2012 zostaną wybrani i nagrodzeni
pucharami:

-

1. Król strzelców ligi.
2. Najlepszy zawodnik ligi.
3. Najlepszy bramkarz ligi.
4. Najlepszy trener.
Pozostałe drużyny uczestniczące w finale otrzymają dyplomy. Wszystkie uczestniczące drużyny
okolicznościowe dyplomy.
VIII. Uwagi końcowe:
O wszystkich spornych sprawach decyduje Zarząd Ligi LZS w składzie:
Komisarz ligi - Czerwieniec Krzysztof
– tel. 665 132 788
Z-ca komisarza ligi - Turzyniecki Antoni - tel. 501 799 200
Sekretarz
- Pszenniak Krzysztof
– tel. 663 741 458
Członek – Tomasz Tomczewski – Gazeta Zamojska – tel. 503 926 494

IX. Sprawy różne:
- Za rzeczy zaginione lub zniszczone podczas rozgrywek Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
- Wszystkie turnieje Ligi LZS w piłce halowej są ubezpieczone.
- Każda uczestnicząca w rozgrywkach ligi drużyna ubezpiecza swoich zawodników od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
- Zawodników każdej drużyny obowiązuje strój sportowy oraz numer na koszulce.
- Organizator zabezpiecza opiekę medyczną na wszystkie mecze.
- Protesty mogą składać kluby w dniu zawodów na piśmie z opłatą 200 złotych kaucji.
Wejście na halę sportową możliwe tylko dla zgłoszonych zawodników, trenera lub opiekuna drużyny,
w zmienionym w szatni obuwiu sportowym.
Czas oczekiwania na przybycie drużyny 5 minut.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

