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			REGULAMIN

AMATORSKIEJ LIGI ORLIKA
 ORLIK 2016

Rozgrywki odbywać się będą na stadionie Orlik w Kostrzynie.
PRZEPISY GRY:
W rozgrywkach mogą brać udział wszyscy miłośnicy futbolu , nie zrzeszeni w żadnym klubie sportowym.  
	Zespoły występują w składach 6- osobowych./ bramkarz + 5 graczy/
	 Lista zgłoszeń może zawierać maksymalnie 12 zawodników.
	Obowiązują zasady mini- piłki nożnej:
	Gra 2x15 min.,
	 bez spalonego, 
	bramkarz wprowadza piłkę do gry na swojej połowie, 
	bezwzględny zakaz wślizgów  na zawodnika przy piłce. 
kary:  2 żółte kartki/ 2 min. kary w meczu, zakaz gry w następnym meczu/ czerwona / zakaz gry w 2 meczach/, niecenzuralne słownictwo- 2 min/, zakaz gry w korkach metalowych.

	 W przypadku gdy na boisku w trakcie gry przebywał zawodnik nie zgłoszony przed rozgrywkami  w deklaracji, sędzia wraz z organizatorem po uprzedniej weryfikacji i sprawdzeniu danych zawodnika weryfikuje wynik meczu jako walkower.
	 Żółtą lub czerwoną kartką za nie sportowe zachowanie lub obraźliwe komentarze w stosunku do zawodników drużyny przeciwnej lub sędziego, 
	może być ukarany gracz, który w danym momencie nie znajduje się na boisku;
	 Drużyny grające w danym meczu są odpowiedzialne za piłki. Po wybiciu piłki za ogrodzenie po piłkę udaje się rezerwowy drużyny, której zawodnik wybił piłkę.  
	Organizator nie ubezpiecza zawodników. Każdy we własnym zakresie 

odpowiada za ochronę ubezpieczeniową.
Każda drużyna zobowiązana jest mieć koszulki w jednym kolorze.
Mecze odbywać się będą w każdą niedzielę. Szczegółowy terminarz otrzyma każdy kapitan. Kapitan drużyny powinien posiadać opaskę kapitańską. Jest on jedyną osobą na boisku, która ma prawo do pytań i wyjaśniania swoich wątpliwości z sędzią prowadzącym zawody jedynie podczas przerwy w grze;
	 Mecz może być przełożony tylko w wypadku świąt państwowych, anomalii pogodowych/ decyduje organizator/
Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.
	Rozgrywki sędziuje gminny animator sportu.


SYSTEM ROZGRYWEK

1. Zgłoszenia zespołu / na piśmie/ dokonuje kapitan na specjalnym druku/ 
    Druki zgłoszeń do pobrania u p. M. Kośli/ Urząd Miejski/ lub u animatora   
    sportu p. P. Leweckiego w gimnazjum/- tel. 691 967 433
    Zgłoszenia przyjmuje animator  sportu do dnia 30 marca 2016r.
     2. I runda  i runda rewanżowa odbywają się w formie rozgrywek ligowych
         / mecz ,, każdy z każdym”/
	O kolejności w tabeli decyduje: ilość zdobytych punktów, wynik meczu           

bezpośredniego,  stosunek bramek, ilość  bramek strzelonych. 

NAGRODY:
	Trzy najlepsze zespoły  
	Król Strzelców
	Punktacja kanadyjska/ asysta+ bramka/
	Najlepszy bramkarz, 
	Najlepszy zawodnik

Najlepszy zespół Pucharu Ligi 
	Drużyna grająca najbardziej fair/ najmniej kartek i kar/ 
 otrzymają puchary i nagrody rzeczowe.
	Prowadzona będzie oddzielna tabela Fair play, według punktacji:

- kara 2 min.            -1 pkt.
- żółta kartka           -2 pkt.
- czerwona kartka   -10pkt.

                                       SPRAWY RÓŻNE

    1.  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione  lub  
         zgubione na obiekcie „Orlik” przez uczestników ALO.
     2.   Uczestnicy podpisując deklarację udziału w ALO potwierdzają, że są 
          (NNW) biorą w niej udział na własną odpowiedzialność , nie mają    
          przeciwskazań – w tym zdrowotnych do gry w piłkę nożną i nie będą   
          wnosić do Organizatora roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub 
          strat  materialnych w wyniku udziału w rozgrywkach ALO.
     3. Opłata startowa  wynosi 80 zł/przeznaczona jest na dofinansowanie nagród i             zdyscyplinowanie drużyn, dostarczana jest wraz ze zgłoszeniem.
4. Podpis zawodnika na zgłoszeniu potwierdza zapoznanie się z regulaminem 
    i jego akceptację.
5. W trakcie rozgrywek  mogą być zgłoszeni nowi zawodnicy.
	Wszyscy zawodnicy zobowiązują się przestrzegać regulaminu i respektować decyzje  animatora sportu.
	Animator sportu ma prawo w szczególnych przypadkach wykluczyć zawodnika bądź drużynę z udziału w zawodach.

We wszystkich kwestiach spornych decyduje  animator sportu.

Animator sportu
Piotr Lewecki




















