
REGULAMIN
ROZGRYWEK LETNIEJ LIGI PIŁKARSKIEJ LZS

„WSZYSCY NA ORLIKI 2012”
O PUCHAR POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

I PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ 
ZRZESZENIA  LZS W ZAMOŚCIU

– ARKADIUSZA BRATKOWSKIEGO

I. Cel:
1. Popularyzacja amatorskiej piłki nożnej wśród mieszkańców Miasta Zamość i Powiatu 
Zamojskiego.
2. Wyłonienie najlepszej drużyny ligi na 2013 r.
3. Wyłonienie najlepszych zawodników Ligi.
II. Organizator:
Głównymi koordynatorem Letniej Ligi  Piłkarskiej LZS: Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie 
LZS w Zamościu, przy współpracy:
- STS „Gryf” Gmina Zamość, 
- Redakcji Tygodnika „Gazeta Zamojska”  
- Urzędu Miasta Zamość
- Starostwa Powiatowego w Zamościu
– „Orlików” w Żdanowie i przy Zespole Szkół nr 4 w Zamościu 
III. Termin i miejsce: 
Kwiecień – czerwiec 2013 (planowany termin pierwszej kolejki – 16 kwietnia br. godz. 
18.00); według ustalonego na spotkaniu z drużynami terminarza rozgrywek.

IV. Uczestnictwo:
W Letniej Lidze Piłkarskiej LZS „Wszyscy na Orliki 2012” mają prawo udziału drużyny 
piłkarskie z terenu Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego, które potwierdzą swoje 
uczestnictwo w rozgrywkach, do dnia 8 kwietnia 2013r. na adres PiM Zrzeszenie LZS ul. 
Królowej Jadwigi 8.
Organizatorzy przewidują podział drużyn ze względu na wiek zawodników wg następujących 
zasad:
- LIGA MŁODSZA: 18-29 lat; zawodnicy urodzeni w okresie 1984-1995;
- LIGA STARSZA: zawodnicy powyżej 30 roku życia; 1983 i starsi;

Organizatorzy ustalają maksymalną liczbę drużyn biorących udział w Lidze na 10 w każdej 
kategorii wiekowej. O przyjęciu do Ligi decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

a. Każda drużyna ma prawo zgłosić 14 zawodników, którzy muszą posiadać aktualne badania 
lekarskie.

b. W drużynach mogą grać tylko zawodnicy niezrzeszeni w sezonie 2012/2013 w klubach 
ZOZPN i LZPN. Przepis ten nie dotyczy zawodników po 35 roku życia (1978 i starsi).
c. Drużyny zgłaszają zawodników na listach zbiorczych, na których musi być podany rok 
urodzenia każdego zawodnika, pesel oraz wskazana 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. Istnieje możliwość zgłoszenia zawodników w trakcie 
rozgrywek eliminacyjnych za dodatkową opłatą w wysokości 10 złotych od zawodnika.

e. Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem 
potwierdzającym jego tożsamość. W spornych sytuacjach musi on być do wglądu przez 
Sędziego lub Organizatora rozgrywek przed lub po meczu. Gdy zawodnik odmówi okazania 
lub nie posiada wymaganego dokumentu, nie zostanie on dopuszczony do gry, a mecz              
z udziałem takiego zawodnika może zostać zweryfikowany jako walkower.

V. Zgłoszenia i finanse
- Zgłoszenia drużyn na listach zbiorczych należy dostarczyć do dnia 8 kwietnia br. do 

godziny 15.00 do biura PiM Zrzeszenia LZS w Zamościu ul. Królowej Jadwigi 8 lub 
przesłanie e-mailem na adres: lzszam@op.pl 

- Opłatę startową w wysokości 300 zł należy przelać na konto PiM Z LZS PKO SA II o/ 
Zamość – 13 1240 2005 1111 0000 1764 7977 do dnia rozpoczęcia rozgrywek tj. 16 
kwietnia br.

- Koszty przeprowadzenia rozgrywek Letniej Ligi LZS w piłce nożnej pokrywają 
uczestniczące drużyny i organizatorzy.

- Koszty dojazdu oraz ubezpieczenia zawodników pokrywają uczestniczące drużyny.
 VI. System rozgrywek:
Szczegółowy system rozgrywek uzależniony jest od liczby zgłoszonych drużyn i zostanie 
podany na zebraniu organizacyjnym z kierownikami drużyn, które odbędzie się 8 kwietnia 
2013 r. o godz. 16.00 w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Partyzantów 3. 
Przewiduje się system ligowy – „każdy z każdym”.

Regulamin rozgrywek:

1. Drużyna gra w składzie 7-osobowym (sześciu graczy w polu + bramkarz).
2. Drużyna zdekompletowana może wystąpić w minimalnym składzie 5 zawodników.
3. Mecz składa się z dwóch równych części po 20 min każda z 5 min. przerwą na zmianę 
stron.
4. Maksymalna liczba zawodników – 14.
5. Zmiany są lotne (strefą zmian określony jest obszar przy ławce zawodników rezerwowych).
6. Grę z autów i rogów wznawia się nogą.
7. Za grę w drużynie nieuprawnionego zawodnika drużyna przeciwna otrzymuje walkower w 
stosunku 3:0. Trzy walkowery powodują wykluczenie drużyny z Ligi.
8. Kapitan zespołu ma obowiązek zgłosić się do Sędziego lub przedstawiciela Organizatora 
rozgrywek, celem wypisania protokołu meczowego, co najmniej 15 minut przed spotkaniem. 
Po zakończeniu meczu ta sama osoba musi podpisać protokół wypełniony przez Sędziego 
zawodów, sprawdzając zgodność wyniku oraz prawidłowo wpisanych strzelców bramek i kar 
indywidualnych dla swojej drużyny. Reklamacje co do wyniku oraz strzelców zgłaszane w 
późniejszym terminie nie będą uwzględniane.
9. Na każdy mecz wyznaczony jest przez Organizatora jeden Sędzia, który egzekwuje 
przestrzeganie przepisów gry. Dostarcza on Organizatorowi rozgrywek informacje o 
sankcjach nałożonych na zawodników lub przedstawicieli drużyny oraz incydentach 
mających związek z zawodami. Decyzje Sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą 
są ostateczne.
10. Sędzia ma prawo ukarać zawodnika 2-minutowym wykluczeniem lub czerwoną kartką. 
Trzykrotne ukaranie karą 2 minut tego samego zawodnika jest równoznaczne z czerwoną 
kartką. Jeżeli zawodnik ukaranej drużyny nie podporządkuje się decyzji sędziego, jego 
drużyna zostaje ukarana walkowerem. 
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11. Sędzia ma prawo nie dopuścić do meczu zawodnika, który jego zdaniem zachowuje się 
niesportowo lub znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków 
odurzających.
12. Organizator oraz Sędzia mają prawo do sprawdzania i weryfikowania tożsamości 
zawodników przed oraz po meczu.
13. Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zawodnika lub drużynę, który/a w 
stosunku do Organizatora, sędziego, innych zawodników oraz kibiców zachowuje się w 
niesportowy sposób oraz w jakikolwiek inny sposób utrudnia przeprowadzenie rozgrywek. 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie po wcześniejszym 
powiadomieniu wszystkich kapitanów drużyn.
15. Za nieuzasadnione nieprzybycie na mecz oraz niepowiadomienie Organizatora i sędziego, 
na drużynę zostanie nałożony walkower. Trzeci walkower tej samej drużyny skutkuje 
usunięciem drużyny z rozgrywek.
16. W przypadkach losowych za zgodą obydwu drużyn decyzję o przełożeniu meczu 
podejmuje wyłącznie Organizator. 
17. Czas oczekiwania na przybycie drużyny 10 minut.
18. Planuje się rozgrywanie meczów we wtorki i czwartki od godz. 18.

VII. Nagrody:
Trzy najlepsze Drużyny I-III Ligi w każdej grupie wiekowej otrzymają Puchary. 
- Podczas Letniej Ligi LZS „Wszyscy na Orliki 2012” z każdej grupy rozgrywkowej zostaną 
wybrani i nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi:
1. Król strzelców ligi.
2. Najlepszy zawodnik ligi.
3. Najlepszy bramkarz ligi.
Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymają okolicznościowe dyplomy.
VIII. Uwagi końcowe:
- O wszystkich spornych sprawach decyduje Organizator.
- Za rzeczy zaginione lub zniszczone podczas rozgrywek Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności.
- Wszystkie mecze Ligi 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.
- Mecze będą się odbywać na Orlikach w Żdanowie i przy Zespole Szkół nr 4 w Zamościu. 
- Protesty mogą składać kluby w dniu zawodów na piśmie z opłatą 500 złotych kaucji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY



KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY 

DO LETNIEJ LIGI  LZS „WSZYSCY NA ORLIKI 2012” O PUCHAR POSŁA DO 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I PRZEWODNICZĄCEGO RADY 

POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ ZRZESZENIA LZS W ZAMOŚCIU
 – ARKADIUSZA BRATKOWSKIEGO

Pełna nazwa drużyny: 

..................................................................................................

Nazwisko i imię kierownika (kapitana) ..............................................................

Telefon i e-mail kontaktowy: ..............................................................................
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