
REGULAMIN ROZGRYWEK 

„  GMINNEJ LIGI PIŁKI HALOWEJ” 

BUKOWSKO 2016/2017

CEL ROZGRYWEK
1. Celem rozgrywek jest popularyzacja FUTSALU w Gminie Bukowisko oraz wy-

łonienie najlepszej drużyny, której zostanie przyznany Tytuł Halowego Mistrza 
Gminy Bukowsko.

2. Rozwijanie postaw pro-sportowych.
3. Integracja środowiska. 

MIEJSCE ROZGRYWEK

1. Mecze G L P H rozgrywane są na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 
w Bukowsku według ustalonego terminarza.

2. Zmiana terminu może nastąpić za obopólną zgodą kierowników drużyn 
wyrażoną na piśmie w uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół.

3. Na terenie obiektu sportowego mogą przebywać osoby tylko w obuwiu 
sportowym – zmienionym.

4. Za drużynę i grupę kibiców odpowiada Kierownik Drużyny
ZGŁASZANIE DRUŻYN I ZAWODNIKÓW

1. Zgłoszenia drużyny i zawodników do rozgrywek dokonuje kierownik drużyny do 
12.12.2016 ( poniedziałek ). do p. Teresy Pałys do godziny 1500 w Urzędzie Gminy 
Bukowsko

2. W zawodach mogą brać udział zawodnicy zgłoszeni na listach, kierownicy drużyn 
mogą żądać przed meczem i w trakcie jego trwania sprawdzenia list zawodników. 

3. Drużyny mogą zgłaszać na listach nie mniej jak 10 zawodników, limit górny nie 
ograniczony. Zawodnicy niepełnoletni muszą mieć pisemną zgodę rodziców na 
udział w G L P H. W rozgrywkach GLPH mogą uczestnicy zawodnicy którzy 
ukończyli 15 lat.

4. Za każdego zgłoszonego zawodnika należy uiścić 30,00 zł opłaty startowej.
5. W protokole zawodów drużyna może umieścić tylko 12 zawodników.
6. Za zawodnika zgłoszonego do rozgrywek w czasie trwania G L P H drużyna ponosi

opłatę na rzecz funduszu G L P H w wysokości 40,00 zł.
7. Za „transfer” zawodników z drużyny do drużyny G L P H drużyna przyjmująca po-

nosi opłatę na rzecz funduszu G L P H w wysokości 100 zł.
8. W rozgrywkach G L P H liczba drużyn jest ograniczona i zgodnie z ustaleniami 

Zarządu Ligi wynosi 10 drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń.
9. Wskazane jest aby drużyny zachowały nazwy z poprzednich sezonów.
10. W rozgrywkach mogą brać udział w pierwszej kolejności zawodnicy mieszkający 

zameldowani na terenie gminy Bukowsko. W przypadku małej liczby zgłoszonych 
drużyn z terenu Gminy Bukowsko dopuszcza się możliwość uczestnictwa drużyn i 
zawodników spoza terenu Gminy.   



SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Drużyny G L P H występują w 4 – ro osobowych składach plus bramkarz, zmiany 
nielimitowane w systemie ciągłym.
2. Mecze G L P H rozgrywane są 2 X 20 minut – czas zegarowy bez odliczania przerw 
technicznych 

– według punktacji:
 wygrana – 3 pkt
 remis po – 1 pkt
 przegrana – 0 pkt
 walkower – 3 pkt dla drużyny gotowej do zawodów (5:0)

3. Drużyny muszą dysponować jednolitymi strojami sportowymi, bramkarz w stroju innym
od pozostałych zawodników..
4. Na parkiecie mogą przebywać osoby wpisane do protokołu i tylko w strojach sporto-
wych. Kierownictwo drużyny może przebywać na parkiecie po uprzednim wpisaniu do 
protokołu.
5. Zawody należy zweryfikować jako walkower (5-0) w przypadku:

- drużyny, która nie dokona opłat w terminie;
- drużyny, która nie staje do zawodów z pierwszym gwizdkiem sędziego. ;
- drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie meczu przez sędziego wyznaczonego 
przez organizatora;
- drużyny, w której wystąpi nieuprawniony zawodnik;
- drużyny, która przed zakończeniem meczu zejdzie z boiska;
- drużyny, której liczba graczy będzie mniejsza niż 3;
- drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuści boiska w ciągu 
2 minut.
- w przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny, zostaną one ukarane obu-
stronnym walkowerem. 
- w przypadku uzyskania korzystniejszego wyniku niż walkower, utrzymuje się ilość 
strzelonych bramek przez zespół zwycięski, natomiast anuluje się bramki strzelone 
przez drużynę, która przegrywa walkowerem.

6. W przypadku łamania regulaminu, szczególnie porządku na obiekcie sportowym lub w 
jego obejściu i rażących naruszeń dyscyplinarnych drużyna może być wykluczona z roz-
grywek, dotyczy to również kibiców. 
Decyzje podejmuje Rada Ligi złożona z kierowników drużyn na wniosek 2/3 składu. 
Punkty uzyskane przez drużynę wykluczoną będą w całości anulowane.



SĘDZIOWANIE
1. Dwóch Sędziów meczu będzie wskazany przez organizatora rozgrywek.
2. Z każdego meczu sporządzane będzie sprawozdanie obejmujące:
 listę zawodników biorących udział zawodników – drużyny12 osobowe
 strzelców bramek,
 liczbę udzielonych kar i wykluczeni w tym imienny wykaz zawodników którzy otrzy-

mali „czerwone kartki” Informacja o czerwonych kartkach będzie umieszczana na 
stronach internetowych.

3.Sędzia zawodów za naruszenie zasad może ukarać zawodnika żółtą
i czerwoną kartką. Czerwona kartka eliminuje zawodnika z gry i osłabia drużynę na 2 
minut lub do utraty bramki. Zawodnik ukarany czerwoną kartką nie może grać w na-
stępnym meczu GLPH i ponosi karę finansowa w wysokości 30 zł. Zawodnik ukarany 
kartką żółtą ponosi karę finansową w wysokości 5 zł. Jeżeli nie uiści nałożonej kary 
nie może brać udziału w rozgrywkach G L P H. Dwie żółte kartki otrzymane w jednym
meczu skutkują otrzymaniem kartki czerwonej. 
4. Piłka odbita od ścian hali jest autowa!
5. Pozostałe zasady jak dla piłki halowej (futsal)

Ewentualne spory wynikłe w czasie trwania rozgrywek Gminnej Ligi Piłki Halowej roz-
strzygać będzie Rada Ligi.
Kierownikiem drużyny może być osoba pełnoletnia.
ORGANIZACJA ROZGRYWEK G L P H Bukowisko 2016/2017

1. Mecze rozgrywane systemem każdy z każdym
2. TERMINARZ ROZGRYWEK ZOSTANIE OPRACOWANY DO 

14 GRUDNIA 2016  I  PODANY DO WIADOMOŚCI. 

Początek rozgrywek 17.12.2016 R.
godzina 17   00

SALA GIMNASTYCZNA ZESPOŁU SZKÓŁ W BUKOWSKU

PIOTR BŁAŻEJOWSKI


