REGULAMIN XIII EDYCJI HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ 2017/2018

I .UCZESTNICY:

LP.

I LIGA

II LIGA

1.

Z.B.ANTCZAK

PIZZERIA TOMASSO

2.

STRALCO

WYGAZOWANI

3.

TROJA

DEEKS UNITED

4,

BROWAR

THE NATURAT

5.

NIETOPERZ GARDZKO

MAKS FOOTBOLL

6.

OLDBOYE

PIONIER ZWIERZYN

7.

TIGER TEAM

ZORZA PRZYNOTECKO

8.

LIMITED EKIPA

LEŚNIK RĄPIN

9.

FC NAZNACZENI

ROFIX

10.

TELEMAXX FC

DEBEŚCIAKI

11.

KOSA KAWCZYN

ZRYW GŁĘBOCZEK

12.

URAN TRZEBICZ

1.Składy 15 osobowe , bez możliwości zmiany w trakcie rozgrywek . W drużynie może
wystąpić trzech zawodników występujących w dowolnej klasie rozgrywkowej. Zawodnicy
grający do klasy ,,A'' włącznie bez ograniczeń .Junior do 19 lat rocznikowo ( 1999).
Zawodnicy niepełnoletni mogą brać udział w rozgrywkach po przełożeniu pisemnej zgody
rodziców / prawnych opiekunów.
2.Klasyfikacja
a)zespoły będą klasyfikowane w następującej kolejności
- liczba zdobytych punktów
- bezpośredni pojedynek
- większa różnica bramek
- większa ilość zdobytych bramek
- mała tabela w przypadku równej ilości punktów więcej niż 2 zespołów
b)spadek i awans
- spadają dwie ostatnie drużyny z I ligi do II ligi
- awansują dwie pierwsze drużyny z II ligi do I ligi

3.Terminy 2 ostatnich kolejek w każdej z lig są obligatoryjne.
4.Przełożenie meczów w uzasadnionych przypadkach może nastąpić z 2 tygodniowym
wyprzedzeniem.
5.Protesty , zażalenia , rozpatrywane będą do dwóch tygodni wstecz od daty złożenia
pisma.

II OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY GRY :
1. W CZASIE GRY ZABRANIA SIĘ
- Atakowania przeciwnika w sposób gwałtowny i niebezpieczny
- Wybijania piłki trzymanej przez bramkarza
- Kopania piłki po gwizdku sędziego
- Atakowania wślizgami
2. RZUT KARNY
- Punkt karny wyznacza się w odległości 9 m od środka linii bramkowej w równej odległości
od
obu słupków bramkowych .
- Rzut karny przyznaje się przeciwko drużynie , która w obrębie własnego pola karnego w
czasie
gry , popełnił przewinienie karne rzutem wolnym bezpośrednim .
- W celu wykonania rzutu karnego należy przedłużyć czas gry gdy zachodzi taka potrzeba.
2.1. USTAWIENIA PIŁKI I POZYCJE ZAWODNIKÓW.
- Piłka leży nieruchomo na punkcie karnym .
- Wykonawca jest właściwie zidentyfikowanym.
- Bramkarz drużyny broniącej pozostaje na własnej linii bramkowej pomiędzy słupkami ,
zwrócony twarzą do wykonawcy rzutu do czasu kopnięcia piłki.
- Pozostali zawodnicy znajdują się w obrębie pola gry , poza polem karnym.
2.2.POSTĘPOWANIE
- Wykonawca rzutu karnego zagrywa piłkę do przodu
- Wykonawca rzutu karnego może zagrać piłką ponownie jedynie w przypadku gdy zostanie
dotknięta przez innego zawodnika.
2.3.SANKCJE GDY ZOSTANĄ NARUSZONE USTALENIA PKT.2.1.PRZEZ ZAWODNIKA
DRUŻYNY BRONIĄCEJ.
- Rzut karny powtarza się gdy bramka zostanie zdobyta.
- Rzut karnego nie powtarza się jeżeli bramka nie zostanie zdobyta.

2.4.SANKCJE GDY WSPÓŁPARTNER WYKONAWCY RZUTU KARNEGO
NARUSZY USTALENIA PKT.2.1
* Rzut karny powtarza się gdy bramka zostanie zdobyta
* Rzutu karnego nie powtarza się jeżeli bramka nie zostanie zdobyta
2.5.Jeżeli wykonawca rzutu karnego naruszy ustalenia pkt.2.1 w czasie gdy piłka jest w
grze,
* drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z miejsca przewinienia. Jeżeli miało
to miejsce w obrębie pola karnego rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego
najbliżej miejsca przewinienia.
3. RZUT WOLNY BEZPOŚREDNI
3.1Rzut wolny bezpośredni przyznawany jest drużynie przeciwnej , jeżeli zawodnik
popełnił jedno z następujących przewinień w sposób uznany przez sędziego za
nierozważny,
lekkomyślny lub przy użyciu nieproporcjonalnej siły:
* Kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika
* Podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi
* Skacze na przeciwnika
* Atakuje / nawet barkiem/ przeciwnika
* Popycha przeciwnika
* Przytrzymuje przeciwnika
* Pluje na przeciwnika
* Rozmyślnie dotyka piłki ręką w czasie gry / oprócz bramkarza w polu karnym/
* Uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika
3.2.Rzut wolny wykonuje się z miejsca przewinienia.
3.3. Jeżeli jedno z powyższych przewinień zostaje popełnione przez zawodnika w jego
własnym polu karnym, drużynie przeciwnej przyznawany jest rzut karny.
4.RZUT WOLNY POŚREDNI
Rzut wolny pośredni jest przyznawany drużynie przeciwnej jeżeli zawodnik zdaniem
sędziego prowadzącego mecz :
* Gra w sposób niebezpieczny /nakładka /
* Celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się / bez zamiaru zagrania płki /
* Przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu płki z rąk
* Popełnia inne przewinienie nie wymienione wcześniej , dla którego sędzia przerwał
grę celem napomnienia lub wykluczenia zawodnika.
Rzut wolny pośredni jest przyznawany drużynie przeciwnej jeżeli bramkarz popełnia jedno
z następujących przewinień :
* Chwyta piłkę po celowym kopnięciu jej do niego przez współpartnera
* Chwyta piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z autu wykonywanego przez
współpartnera

Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia .
Bramka zdobyta z rzutu wolnego pośredniego uznana jest jedynie wtedy jeżeli przed
wpadnięciem do bramki dotknie innego zawodnika.
5. Mur ustawia drużyna broniąca i musi być oddalony od piłki minimum 3 metrów.
6. PRZEWINIENIA /sankcje
Zawodnik zostaje napomniany jeżeli :
* uporczywie narusza przepisy gry
* gestem lub słownie okazuje niezadowolenie z decyzji sędziego
* zachowuje się niesportowo
* używa wulgarnych słów
Zawodnik zostaje ukarany karą czasową 2 min jeżeli popełni jedno z następujących
przewinień :
* jest winny niesportowego zachowania
* słownie lub czynnie demonstruje swoje niezadowolenie
* uporczywie narusza przepisy gry
* opóźnia wznowienie gry
* nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym , rzutem
wolnym lub rzutem autu.
Za jakiekolwiek z powyższych przewinień przyznawany jest drużynie przeciwnej rzut
wolny pośredni wykonywany z miejsca wykroczenia .
Ukarany zawodnik karą czasową /dwóch minut /może powrócić do gry gdy jego drużyna
straci bramkę. Powyższe nie dotyczy zawodnika ukaranego czerwona kartką.
Wchodzi za zawodnika inny zawodnik z ławki po 5 minucie bez względu na ilość
strzelonych bramek.
Przewinienia karane wykluczeniem z gry:
Zawodnik musi być wykluczony z gry i zobaczyć czerwoną , jeżeli popełni jakikolwiek z
następujących przewinień :
* zachowuje się i gra w sposób gwałtowny i brutalny
* po raz wtórny zachowuje się niesportowo, będąc już wcześniej ukaranym upomnieniem
* pluje na przeciwnika lub inną osobę
* używa ordynarnego , obelżywego , znieważającego języka
* pozbawia drużynę przeciwną możliwości zdobycia gola rozmyślnie zagrywając piłkę ręką
zmierzającą do bramki lub faulując przeciwnika wychodzącego na czystą pozycje przed
bramkarzem
KARTKI ŻÓŁTE:
* Udzielana trzecia żółta kartka ( tj. czerwona ) - kara bieżącego meczu .
* Żółta kartka zawodnik rezerwowy – zawodnik tej drużyny opuszcza pole gry .

KARTKI CZERWONE:
*Czerwona kartka za faul taktyczny – kara bieżącego meczu
* Czerwona kartka za grę brutalną lub niesportowe zachowanie trzy mecze ( kolejne)
Wybitnie nie sportowe zachowanie , znieważenie uczestników , rozgrywek bądź
organizatora ( min .5 meczy do wykluczenia z rozgrywek włącznie) Czerwona kartka dla
zawodnika rezerwowego eliminuje jednego zawodnika z gry tejże drużyny .Po otrzymaniu
trzech żółtych kartek jest czerwona kartka i po 3 min wchodzi inny zawodnik z ławki
rezerwowych bez względu na ilość zdobytych bramek.
Po bezpośredniej czerwonej kartce zawodnik opuszcza pole gry i po upływie 5 minut może
wejść zawodnik z ławki rezerwowych bez względu na ilość zdobytych bramek.
Po otrzymaniu czerwonej kartki zawodnik musi opuścić pole gry i udać się do szatni lub na
trybuny
WAŻNE:
* W przypadku czynnego znieważenia sędziego/uderzenie , oplucie itp./ sędzia natychmiast
zakończy zawody.
* Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower przeciwko drużynie, której zawodnik
zawinił.
* Zawodnik , który popełnił powyższe przewinienie jest wykluczony z dalszych gier do czasu
podjęcia odpowiedniego rozstrzygnięcia przez organizatorów zawodów.
* Nie ma żadnego usprawiedliwienia za nie sportowe zachowania zawodnika wobec
sędziego.
ROZSTRZYGNIĘCIA:
* Zawodnik wykluczony z gry / czerwona kartka/ nie może powrócić do gry , ani zajmować
miejsca
na ławce rezerwowych.
* W przypadku utraty bramki drużyna może uzupełnić skład jeżeli zawodnik jest ukarany
kara
czasową 2 min.
* Jeżeli obie drużyny były osłabione / to jest zawodnicy obu drużyn zostali ukarani obopólna
karą i
pada bramka to obie drużyny nie uzupełniają składu do zakończenia czasu kary.
* Jeżeli 3 zawodników gra przeciwko 4 lub 5 i drużyna osłabiona traci bramkę , może
uzupełnić
skład tylko o 1 zawodnika.
* Jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę , nie uzupełnia składu przed upływem 2
minut
od chwili wykluczenia zawodnika.
* Uzupełnienie składu wymaga zgody sędziego czasowego , a w razie jego braku sędziego
głównego.

8.RZUT Z AUTU.
*Rzut z autu jest sposobem wznowienia gry przez zawodnika.
* Rzut z autu wykonuje się nogą.
*Z rzutu z autu nie można bezpośrednio zdobyć bramki.
* Rzut z autu przyznaje się drużynie przeciwnej gdy piłka zagrana górą lub po parkiecie
całym
swoim obwodem przekroczyła boczną linie boiska.
* Rzut z autu wykonuje się z miejsca , w którym piłka opuściła linie boczna boiska stawiając
piłkę
linii.
8.1.Wykonawca rzutu z autu w momencie jego wykonania musi stopami znajdować się za
linia
boczna boiska , a piłka musi być w bezruchu.
8.2. Zawodnicy drużyny przeciwnej znajdują się przynajmniej 1 m od miejsca wykonania
rzutu.
8.3. Piłka jest w grze , gdy zostanie kopnięta nogą na pole gry.
8.4.Wprowadzenie piłki do gry z autu powtarza zawodnik drużyny przeciwnej , gdy:
* Przeciwnik wykonana rzut z autu nieprawidłowo
* Wykona z innego miejsca niż tego, w którym piłka przekroczyła linię boczną
* Nie jest wykonany w ciągu 3-4 sekund od chwili wejścia w posiadanie piłki
* Nastąpi jakiekolwiek inne naruszenie przepisów( np.piłka jest w ruchu).

9. AUT BRAMKOWY- wznowienie od bramki
Rzut od bramki jest sposobem wznowienia gry. Gdy bramkarz łapie piłkę do rąk lub piłka
wyjdzie na aut bramkowy bramkarz wznawia grę wyrzucając piłkę lub wykupując ją poza
własne pole karne. Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z wznowieniem gry od
bramki.
9.1.Rzut od bramki przyznaje się gdy:
* Piłka dotknięta przez zawodnika drużyny atakującej, całym swoim obwodem przekroczy
linię końcową boiska zarówno po podłożu jak i w powietrzu, a bramka nie zostanie
zdobyta.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
Wszystkie pozostałe przepisy gry, które nie zostały uwzględnione w niniejszym przepisach
gry, interpretowane są według przepisów gry PZPN.

