REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ NA
ORLIKU O PUCHAR DYREKTORA GOKSIR
Udział drużyny jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)w celach sporządzenia listy uczestników oraz klasyfikacji ligowej.

Zasady rozgrywania spotkań
1.Rozgrywki ligowe odbywać się będą na orliku sportowym w Lipuszu.
2.Liga skierowana jest do osób powyżej 16 roku życia
2.Każda z drużyn do rozgrywek może zgłosić od 5 do 10 zawodników.
3.W meczu uczestniczy 6 zawodników z każdego zespołu, w tym bramkarz i 5 zawodników pola.
4.Turniej rozgrywany jest piłką nr 5.
5. O klasyfikacji w lidze decyduje: większa ilość zdobytych punktów., w przypadku równej ilości punktów decydują
w kolejności: mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami, różnica bramek, większa ilość strzelonych bramek.
6.Turniej będzie rozgrywany systemem "każdy z każdym".
7.Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia innego sposobu rozegrania Ligi biorąc pod uwagę ilość
zgłoszonych drużyn.
8.Czas trwania meczu w lidze jest uzależniony od ilości drużyn zapisanych drużyn-zapisy do
10.10.2018r(najprawdopodobniej 1 mecz 2x30min)
INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GRY
1.Sędzia główny może nakładać na zawodników łamiących zasady rywalizacji sportowej, zachowujących się w
sposób wulgarny lub nie stosujących się do poleceń i werdyktów sędziego lub organizatora, następujące kary:


karę upomnienia



karę wykluczenia z meczu na czas 1 minuty



karę wykluczenia z meczu na czas 2 minut



karę wykluczenia do końca meczu



karę wykluczenia do końca turnieju



organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Turnieju zawodników, drużyny lub drużyn nie przestrzegających zapisów
niniejszego regulaminu.

2.Wślizg traktowany jest jako przewinienie.
3.Zmiany zawodników odbywać się będa systemem "hokejowym" przy zachowaniu zasady, że zawodnik "
schodzący" opuszcza boisko zanim wejdzie zawodnik "wchodzący".

Postanowienia Ogólne
1. Drużyny zobowiązane są do przestrzeganie porządku, dyscypliny oraz zasad
bezpieczeństwa przed w trakcie i po zawodach.
2. Uczestnicy są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom organizatora.
3. Organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia na czas trwania ligi - wszyscy
startują na własne ryzyko - zalecane ubezpieczenie się na własnym zakresie.
4. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie ligi,
szkody powstałe w trakcie trwania, zarówno w stosunku do uczestników i ich mienia, jak i
spowodowane przez nich szkody w stosunku do osób trzecich i ich mienia. Zawodnicy
startują w imprezie na własne ryzyko, a zgłaszając się do udziału przyjmują do wiadomości
zapisy niniejszego Regulaminu.
5.Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie ligi.
6. Interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.
7.Zgłoszenie drużyny do jest traktowane jako akceptację i podporządkowanie
się powyższym zapisom AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ NA ORLIKU O PUCHAR DYREKTORA GOKSIR.
8. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do biura GOKSiR lub wysłać na adres
mailowy – w temacie : Zgłoszenie drużyny do amatorskiej ligi piłki nożnej

9.Pytania dotyczące ligi-proszę kontaktować się pod poniższy nr telefonu.

Zapisy na turniej w GOKSiR LIPUSZ do 10.10.2018r.(tel.781507700)
lub (586874577 )
e-mail goksir@goksir.eu

