Regulamin Halowej Ligi Piłki Nożnej
w Lubaczowie sezon 2016-2017
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Organizatorami rozgrywek jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaczowie .
Mecze rozgrywają się wg terminarza i trwają 2 x 15 min z przerwą 5 – minutową.
Drużyna składa się z 5 – ciu zawodników (4 + bramkarz).
Maksymalna liczba zawodników zgłoszonych przez daną drużynę do rozgrywek wynosi 15.
Zespół za zwycięstwo otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt.
W przypadku równej ilości punktów dwóch drużyn o kolejności miejsc w tabeli decyduje wynik
bezpośredniego spotkania ( w przypadku remisu decyduje bilans bramkowy).
W przypadku większej ilości drużyn z taką samą ilością punktów decyduje ,,mała tabela".
Zespół obowiązują jednolite stroje i obuwie sportowe ( nie zastawiające śladów na nawierzchni ).
Rozgrywki składają się z dwóch rund – z rundy zasadniczej ( system każdy z każdym ) i rundy play off (1-4,
2-3, 5-8,6-7).
Aby rozpocząć lub kontynuować mecz drużyna nie może liczyć mniej niż 4 zawodników.
W przypadku mniejszej liczby zawodników drużyna przegrywa walkowerem.
Zawodnik może reprezentować tylko ten zespół, przez który został zgłoszony.
Lista zawodników zespołu musi być dostarczona najpóźniej przed rozpoczęciem ligi. W czasie trwania
rozgrywek nie można zmieniać barw drużyny, ani dopisywać kolejnych, nowych zawodników.
Obowiązuje zakaz ,,Wejścia wślizgiem" – na całym boisku.
Kierownicy drużyn odpowiadają za ewentualne szkody wyrządzone na terenie obiektu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczny dojazd i powrót zawodników drużyn, oraz za
zaistniałe wypadki podczas trwania turnieju.
Opłatę wpisową w wysokości 450 zł (wpłata na konto MOSiR 41 9101 0003 2001 0011 8734 0001 tytułem
HLPN + nazwa drużyny) plus kaucję w wysokości 150zł, oraz listę zawodników kierownik drużyny dostarcza
organizatorom najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszej kolejki spotkań. W sytuacji kiedy drużyna nie
dokona opłaty wpisowej nie przystępuje meczu.
Za oddanie meczu walkowerem drużyna zostanie obciążona karą 20 zł. W przypadku trzech walkowerów
drużyna zostaje wycofana z rozgrywek, a wszystkie punkty i bramki zdobyte – stracone w meczach z tą
drużyną będą anulowane. Opłata wpisowa oraz kaucja w takiej sytuacji nie będzie zwracana.
W czasie trwania meczu głos decydujący mają sędziowie prowadzący spotkanie. Za przewinienia
obowiązują kary wykluczenia 2 i 5 minut. Za czerwoną kartkę zawodnik zostanie odsunięty od gry w 1,2 lub
3 kolejnych meczach (interpretacja przewinienie należy wyłącznie do sędziego).
Ponadto zawodnik po otrzymaniu czerwonej kartki (brutalny faul, niesportowe zachowanie) zostanie
obciążony karą finansową w kwocie 50 zł. Będzie dopuszczony do dalszych rozgrywek po wpłaceniu
w/w kwoty i minięciu kary ustalonej przez sędziego. Zawodnik otrzymujący trzecia czerwoną kartkę zostaje
wykluczony z dalszej gry w turnieju.
Zawodnik zakłócający porządek zostaje odsunięty od jednego do trzech spotkań, oraz będzie obciążony karą
wymienioną pkt. 17 i 18 regulaminu.
Najlepsze trzy zespoły otrzymują puchary i dyplomy.
Prawo zmiany i interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.
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