REGULAMIN
III Edycji Gołdapskiej Amatorskiej Ligi Orlika
Pod Patronatem Burmistrza Gołdapi
Gołdap 2018
1. ORGANIZATORZY
a) Głównym Organizatorem II Edycji Gołdapskiej Amatorskiej Ligi Orlika jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
b) Współorganizatorem jest Szkoła Podstawowa nr.1 w Gołdapi
c) Odpowiedzialni za sprawy organizacyjne: Zbyszek Konobrocki i Michał Mościński, email: zawody@osirgoldap.pl oraz
Dariusz Wojtyna tel. 692108039
2. UCZESTNICY
a) Uczestnikami mogą być wszyscy chętni sympatycy piłki nożnej – amatorzy, zorganizowani w drużyny, którzy
w określonym terminie prześlą do Organizatora wymagane dokumenty oraz dokonają wpłaty na poczet organizacji
i prowadzenia Ligi
b) Zawodnicy niepełnoletni – muszą posiadać zgodę rodziców / prawnych opiekunów.
3. ZGŁOSZENIA DRUŻYN
a) zgłoszenia drużyn do Ligi prosimy składać drogą elektroniczną na adres email: zawody@osirgoldap.pl do dnia
25.04.2018 r.
b) ilość drużyn biorących udział w Lidze jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń
4. WYCOFANIE SIĘ / WYKLUCZENIE DRUŻYNY
a) Jeżeli po wpłacie wpisowego drużyna zrezygnuje z udziału w Lidze kwota nie zostanie zwrócona.
b) drugi walkower walkower tej samej drużyny będzie skutkował usunięciem drużyny z rozgrywek.
c) w przypadku wycofania/wykluczenia drużyny, w sytuacji gdy rozegrała ona mniej niż połowę spotkań – punkty
zdobyte/stracone przez inne drużyny w meczu z wykluczoną drużyną zostają anulowane.
d) w przypadku wycofania/wykluczenia drużyny, w sytuacji gdy rozegrała ona więcej niż połowę spotkań – punkty
zdobyte/stracone przez inne drużyny w meczu z wykluczoną drużyną zostają utrzymane.
f) w przypadku gdy po wycofaniu się/wykluczeniu drużyny inna drużyna z listy rezerwowych drużyn wyrazie chęć gry w
Lidze, przejmuje jej miejsce w tabeli i dorobek punktowy.
5. SYSTEM ROZGRYWEK
a) KAŻDY Z KAŻDYM
6. KLASYFIKACJE INDYWIDUALNE
a) Spośród zawodników najczęściej nominowanych do „drużyny kolejki”na koniec sezonu wyłoniony zostanie:
- Najlepszy bramkarz
- Najlepszy zawodnik

b) dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja na „Króla Strzelców”.
c) w przypadku równej ilości punktów pomiędzy kilkoma zawodnikami w tej samej kategorii, ostatecznego wyboru
dokonuje sędzia wraz z Organizatorami.
7. DRUŻYNY I ZAWODNICY
a) Każda drużyna musi posiadać kapitana, odpowiedzialnego za reprezentowanie drużyny
b) Drużyna może zgłosić do rozgrywek maksymalnie 12 zawodników.
c) Po zgłoszeniu zawodnika nie ma możliwości wykreślenia go ani zamiany na innego zawodnika.
d) Drużyna na boisku występuje w składzie 5 zawodników w polu oraz bramkarz.
e) Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego 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 vo.
8. MIEJSCE I TERMINY SPOTKAŃ
a) Wszystkie mecze rozgrywane będą na boisku piłkarskim ze sztuczną trawą przy Szkole Podstawowej nr.1 w Gołdapi
b) Mecze Gołdapskiej Amatorskiej Ligi Orlika rozgrywane będą w niedziele w godzinach popołudniowo-wieczornych
d) Szczegółowy terminarz dostępny będzie na stronie www.osirgoldap.pl
e) Wszelkie informacje na temat nieprzybycia drużyny na mecz, należy zgłosić telefonicznie u Organizatora najpóźniej 3
dni przed meczem
9. SĘDZIA
a) 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.
b) 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.
10. OBOWIĄZKI I PRAWA ORGANIZATORÓW
OBOWIĄZKI:
a) Prowadzenie ewidencji zawodników oraz statystyk rozgrywek ligowych
b) Opracowanie terminarza rozgrywek
c) Weryfikacja wyników spotkań
d) Rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez poszczególne zespoły
e) Zapewnienie obsady sędziowskiej na poszczególne spotkania
f) Posiadanie apteczki pierwszej pomocy oraz wezwanie w razie takiej potrzeby karetki pogotowia
PRAWA:
a) Organizator oraz Sędzia mają prawo do sprawdzania i weryfikowania tożsamości zawodników przed oraz po meczu.
b) Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zawodnika lub drużynę, który/a w stosunku do Organizatora, sędziego,
innych zawodników oraz kibiców zachowuje się w wybitnie niesportowy sposób oraz w jakikolwiek inny sposób
utrudnia przeprowadzenie rozgrywek.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie po wcześniejszym powiadomieniu wszystkich kapitanów
drużyn.
11. KARY ZAWODNIKÓW - KARY FINANSOWE
Walkower.
a) Za nieuzasadnione nieprzybycie na mecz oraz niepowiadomienie Organizatora i sędziego, na drużynę zostanie
nałożona kara w wysokości 50 zł, płatna u Organizatora na Orliku przed kolejnym meczem danej drużyny. Drużyna

zostanie również ukarana odjęciem 3 pkt. Nie wniesienie opłaty będzie skutkiem kolejnego Vo co wiąże się
z wykluczeniem z Ligi
Kary indywidualne.
a) żółta kartka + żółta karta w jednym spotkaniu jest konsekwencją otrzymania czerwonej kartki (wykluczenie z
następnego spotkania )
b) Zawodnik, który otrzyma karę wykluczenia (czerwona kartka) zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości
30 zł u Organizatora (wykluczenie z jednego spotkania)
c) W przypadku braku wpłaty, zawodnik zostaje wykluczony z dalszych meczów danej edycji oraz z kolejnych edycji
Ligi Orlika.
12. PROTESTY
a) Kapitanowie poszczególnych zespołów posiadają prawo do wnoszenia protestów dotyczących przebiegu danego
meczu, gry zawodników nieuprawnionych.
b) Protesty przyjmowane będą najpóźniej 5 minut po zakończeniu danego spotkania.
13. NAGRODY
a) Na zakończenie Ligi nagrody otrzymają zespoły, które zajęły pierwsze trzy miejsca
b) Dyplomy otrzymają wszystkie drużyny
c) Najlepsze trzy zespoły otrzymają dodatkowo puchary (w przypadku pozyskania sponsora nagrody rzeczowe lub
pieniężne)
d) Dyplomy i statuetki otrzymają również „Król strzelców”, „Najlepszy bramkarz”, „Najlepszy zawodnik”
14. OPRAWA MEDIALNA
Aktualne wyniki, tabele, statystyki, zdjęcia drużyn i komentarze dostępne będą na naszej stronie internetowej:
www.osirgoldap.pl oraz na https://www.facebook.com/Go%C5%82dapska-Amatorska-Liga-Orlika-pod-PatronatemBurmistrza-Go%C5%82dapi-253470671672200/
15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
a) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na obiekcie „Orlik” przez
uczestników Ligi
b) Uczestnicy podpisując deklarację udziału w Lidze potwierdzają, że są ubezpieczeni (NNW) , biorą w niej udział na
własną odpowiedzialność , nie mają żadnych przeciwwskazań – w tym zdrowotnych do gry w piłkę nożną i nie będą
wnosić do Organizatora roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych powstałych w wyniku udziału w
rozgrywkach
18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin został opracowany przez Organizatora na potrzeby organizacji i prowadzenia Gołdapskiej
Amatorskiej Ligi Orlika na boisku Orlik ze sztuczną trawą przy SP nr.1 w Gołdapi. Zabrania się wykorzystywania części
lub całości Regulaminu bez wiedzy i zgody Głównego Organizatora.
ORGANIZATOR

