
Regulamin Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej 

Mircze Orlik 2013 

Postanowienia wstępne. 

1. Organizatorem Ligi jest animator sportu przy kompleksie boisk Orlik 2012 w Mirczu.  

2. Rozgrywki przeprowadzone zostaną na obiekcie Orlik 2012 w Mirczu. 

3. Mecze będą rozgrywane systemem „każdy z każdym”  

4. Po zakończeniu wszystkich kolejek zostaną wyłonieni ; Mistrz Ligi oraz Medaliści  

Przepisy ogólne 

1. Drużyna składa się maksymalnie z 10 zawodników, (6 grających + 4 rezerwowych) 

2. W każdej drużynie może grać maksymalnie 2 zawodników zgłoszonych do rozgrywek 

PZPN  

3. W każdej drużynie musi grać przynajmniej 1 zawodnik +35 lat. Najmłodszy zawodnik 

musi mieć ukończone15 lat. 

4. Zawodnicy do 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych 

opiekunów. 

5.  Zgłoszenia do 20.04.2013r. u animatora sportu tel. 604227219, lub osobiście. 

6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kontuzje, urazy i problemy 

zdrowotne, itp. zawodników.  

7. Drużyny grają w jednakowych strojach. 

8. Sędzia  nie dopuszcza do gry zawodnika, który nie posiada obuwia sportowego bądź , 

którego strój odbiega (i może mylić) od strojów pozostałych zawodników 

9. Zawodnicy mogą grać wyłącznie w obuwiu sportowym. (nie dopuszcza się do gry w 

korkach wkrętach i metalowych kołkach) 

10. Organizator udostępnia drużynie szatnię oraz możliwość skorzystania z prysznica. 

Drużyna ma obowiązek pozostawienia po sobie czystej szatni. Za wszelkie szkody 

wyrządzone przez zawodników drużyny na terenie obiektu odpowiada kapitan 

drużyny.  

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. 

12. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w 

szczególności: zdrowia i godności osobistej innych uczestników ligi.  

13. W sytuacjach nieprzewidzianych organizator ma prawo odwołać kolejkę informując o 

tym kapitanów drużyn.  

14. Mecz wygrywa drużyna, która zdobędzie więcej bramek.  

15. W przypadku równej ilości strzelonych bramek mecz kończy się wynikiem 

nierozstrzygniętym (remisem).  

16. O końcowej kolejności drużyn w tabeli decyduje liczba zdobytych punktów. W 

przypadku równej ilości punktów o pozycji decydują kolejno: bezpośrednie wyniki 

meczów pomiędzy drużynami , lepsza różnica bramek, większa ilość zdobytych 

bramek .  

17. Na kapitanie drużyny spoczywa obowiązek zapoznania zawodników swojej drużyny z 

niniejszymi przepisami.  

 



Przepisy szczegółowe 

1. Mecz składa się z dwóch równych części po 20 minuty każda z 5 minutową przerwą 

pomiędzy nimi.  

2. Po przerwie drużyny zamieniają się stronami boiska.  

3.  Drużyny grają po 6 zawodników, w tym jeden bramkarz w stroju odróżniającym się 

od pozostałych zawodników drużyny.  

4. Aby mecz mógł się rozpocząć na boisku musi znajdować się minimum 5 zawodników 

każdej z drużyn.  

5. Walkower orzeka sędzia po upływie 15 minut od przewidzianego czasu rozpoczęcia 

rozgrywek.  

6. Każda drużyna może tylko 2 razy przełożyć termin rozgrywania meczu. 

7. Zmiany są lotne wyłącznie w strefie zmian.  

8. Strefą zmian określony jest obszar przy środkowej linii boiska.  

9. Piłka z autu jest wybijana nogą.  

10. Po wyjściu piłki za linię końcowa boiska bramkarz wprowadza ją do gry nogą, piłka 

musi być rozegrana na własnej połowie, gdy bramkarz złapie piłkę wówczas  

wprowadza ją do gry ręką podając ją do zawodnika na własnej połowie.  

11. Drużyna ma 6 sekund na wprowadzenie piłki do gry. Po tym czasie sędzia odgwizduje 

rzut wolny dla drużyny przeciwnej.  

12. Zawodnik drużyny przeciwnej powinien znajdować się 5 metrów od miejsca 

wybijania autu, rzutu rożnego, bądź rzutu wolnego.  

13. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie.  

14. Rzuty wolne podyktowane za przewinienia w obrębie pola karnego (poza rzutem 

karnym) wykonywane są z linii pola karnego.  

15. Gra toczy się do gwizdka sędziego.  

 

Zmiany składów 

1. Lista zgłoszonych zawodników poszczególnych drużyn, nie może ulec zmianie do 

końca rozgrywek. 

2. Aby zawodnik mógł być dopuszczony do zawodów musi być formalnie zgłoszony do 

drużyny.  

3. W przypadku stwierdzenia faktu udziału w zawodach zawodnika nie zgłoszonego do 

składu orzeka się walkower  

Kary 

1. Sędzia może ukarać zawodnika karą: 2 minut lub czerwoną kartką (równoznaczną z 

karą meczu dla zawodnika - drużyna przez 4 minuty gra w osłabieniu bez względu na 

ilość straconych bramek).  

2. Zawodnik powraca na boisko po wyraźnym wskazaniu sędziego.  

3. Drużyna gra w osłabieniu przez okres trwania kary - w przypadku utraty bramki przez 

drużynę grającą w osłabieniu zawodnik powraca na boisko (nie dotyczy przewinień 

ukaranych czerwoną kartką). Gdy podyktowane kary czasowe dla zawodników obu 

drużyn miały charakter dyscyplinarny (nie za faul) to obie drużyny grają w osłabieniu 

do końca kary (nawet w przypadku zdobycia bramki)  

4. Kary czasowe o charakterze obligatoryjnym przewidziane są za: 



o wślizg - 2 minuty i żółta kartka  

o celowe zagranie piłki ręką - 2 minuty i żółta kartka  

o faul taktyczny, tzn. sfaulowanie przeciwnika wychodzącego na czystą pozycję 

brutalne zagranie -2 minuty i żółta kartka  

o uderzenie przeciwnika - czerwona kartka,  

o zachowanie prowokacyjne - czerwona kartka.  

o obraźliwe gesty lub słowa, (wywołanie, udział w bójce), itp. - czerwona kartka  

o Bramkarz może blokować nogami strzał lub podanie piłki w obrębie pola 

karnego.  

o Za wślizg zawodnika z pola w obrębie pola karnego sędzia dyktuje rzut karny i 

karę 2 minut oraz żółtą kartkę dla zawodnika (jeżeli po rzucie karnym padnie 

bramka zawodnik powraca na boisko - nie dotyczy sytuacji, w której zawodnik 

otrzyma czerwoną kartkę).  

o Nie jest uważane za wślizg zagranie, gdy w promieniu 2 metrów nie znajduje 

się zawodnik drużyny przeciwnej a zawodnik "przecina" tylko tor piłki.  

o Zawodnik ukarany czerwoną kartką ponosi karę:  

o Pierwsza czerwona kartka - kara meczu i absencja w następnej kolejce.  

o Druga (i każda kolejna) czerwona kartka - kara meczu, i absencja w dwóch 

następnych kolejkach.  

o Sędzia jest zobowiązany do złożenia pisemnego sprawozdania z meczu, w 

którym ukarał zawodnika(-ów) czerwoną kartką i przekazania go 

organizatorom.  

o Organizator na pisemny wniosek kapitana drużyny może anulować czerwoną 

kartkę, gdy w sposób ewidentny była ona pomyłką sędziego. Wniosek 

uzasadniający anulowanie czerwonej kartki zgłasza kapitan drużyny nie 

później niż 1 godzinę po zakończeniu spotkania wręczając go sędziemu lub 

organizatorowi (lub upoważnionemu przedstawicielowi organizatora). Po 

upływie tego czasu wnioski nie są przyjmowane.  

o Organizator może zdyskwalifikować zawodnika (bądź drużynę), gdy jego 

zachowanie rażąco narusza zasady sportowej rywalizacji lub stwarza 

zagrożenie dla pozostałych uczestników rozgrywek 

o Od decyzji Organizatorów przysługuje odwołanie w trybie pisemnym, 

wymagane jest ponowne uzasadnienie odwołania i podanie nowych przesłanek 

w sprawie. Druga decyzja organizatorów w tej samej sprawie jest ostateczna.  

Mircze, kwiecień 2013 

 

 


