
 REGULAMIN  PIŁKARSKIEJ  LIGI  "ORLIKA"  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH  W  DOBRYM  MIEŚCIE                                      

  Cel rozgrywek 

1. Celem rozgrywek Piłkarskiej Ligi " Orlika" w Dobrym Mieście jest popularyzacja piłki                                

nożnej i integracja młodzieży szkolnej oraz wyłonienie najlepszej drużyny.   

Organizator rozgrywek          

2. Organizatorem rozgrywek jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście, który nadzoruje 

prawidłowy przebieg rozgrywek i zgodność z niniejszym regulaminem. 

Termin i miejsce spotkań 

3. Mecze rozegrane zostaną na "Orliku" przy ulicy Garnizonowej 18. 

4. W dniu 16.10.2019 rozegrane zostaną spotkania w grupie klas IV-VI. 

5. W dniu 18.10.2019 rozegrane zostaną spotkania w grupie klas VII-VIII. 

6. Początek spotkań godzina 9.30. 

Zgłoszenia drużyn 

7. Każda ze szkół wystawia 1 drużynę max . 12 osób. Zgłoszenia do 15.10.2019 r. tel. 510 747 682 lub na 

e-maila: osir@dobremmiasto.com.pl  

Przepisy i zasady gry 

8. Mecze zostaną rozegrane systemem "każdy z każdy", a o kolejności spotkań zadecyduje losowanie. 

9. Spotkanie trwać będzie 2x12 min. 

10. Obowiązują przepisy gry w piłkę nożną zespołów 5-6 osobowych ustalone przez FIFA z modyfikacjami.  

11. Punktacja za zwycięstwo -3pkt.     remis -1pkt     przegrana -0 pkt. 

12. O kolejności decyduje kolejno: 

      a. ilość zdobytych punktów. 

      b. ilość zdobytych punktów w spotkaniach między drużynami o tej samej ilości punktów. 

      c. korzystniejsza różnica bramek. 

      d. mecz bezpośredni między zainteresowanymi drużynami. 

13. W grupie klas V-VI drużyna składa się z bramkarza + 6 zawodników w polu + max. 5 rezerwowych. 

14. W grupie Klas VII-VIII drużyna składa się z bramkarza + 5 zawodników w polu + max.6 rezerwowych. 
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Obowiązki organizatora    

15. Organizator zapewnia obsadę sędziowską. 

16. "Orlika" z infrastrukturą meczową , szatnie , piłkę meczową,  

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed i w czasie zawodów. 

Obowiązki uczestników 

18. Zapewnienie kompletnych strojów sportowych wymaganych przy zawodach gry w piłkę nożną.  

19. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

20. Dla niepełnoletnich , zgoda rodzica lub opiekuna na uczestnictwo w zawodach.   

Postanowienia końcowe 

21. Interpretacja regulaminu i rozpatrzenie przypadków nie opisanych , należy do organizatora. 

22. Zawodnicy za zajęcie miejsca I - III otrzymają medale, zwycięskie drużyny puchary oraz dyplomy  

ufundowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście. 

23. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej OSiR Dobre Miasto. 

 


