Gorlice, 15.11.2018 r.
OSiR – 4121/40/2/ 2018
KOMUNIKAT NR 1
HLPN FUTSAL – OSIR GORLICE
Sezon 2018/2019
I LIGA
W dniu 14 listopada 2018r. w hali sportowej OSiR w Gorlicach o godz. 16.00 odbyło
się zebranie organizacyjne w sprawie Ligi Futsal. Udział wzięło pięciu przedstawicieli
zespołów oraz organizator.
Rozpoczęcie rozgrywek w dniu 19.11.2018 r. (poniedziałek) godz. 17.00.
I.

SYSTEM ROZGRYWEK

W rozgrywkach w sezonie 2018/2019 udział weźmie siedem zespołów:
1. GKS Glinik
6. SILVESTRIA Gorlice
2. Uście Gorlickie
7. TEMIDA Gorlice
3. HANMART Gorlice
4. DAMIAN BUS Gorlice
5. SOLIDARNOŚĆ Glinik FM
System rozgrywek, punktacja, protesty:
- system rozgrywek: „każdy z każdym”, mecz - rewanż
- za wygrane spotkanie zespół otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt. O miejscu w tabeli
decyduje: suma punktów, różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek.
- na koniec rozgrywek przy równej liczbie punktów decyduje wynik bezpośrednich
spotkań przy dwóch zespołach, przy trzech lub większej liczbie tworzy się dodatkową
tabelę z wynikami pomiędzy tymi zespołami,
- udokumentowane protesty można składać w terminie 3 dni od daty rozegrania
spotkania – kaucja 200 zł. W przypadku odrzucenia protestu przez komisje
dyscyplinarną i organizatora kaucja przepada.
Terminarz gier I rundy w załączniku nr 1 do komunikatu.
II.

POZOSTAŁE USTALENIA
1. Zawodnicy

W rozgrywkach HLPN w sezonie 2018/2019 mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni do
dnia rozpoczęcia I rundy urodzeni w 2002 r. i starsi. Zawodnicy, urodzeni po 19.11.2000 r.
muszą posiadać pisemną zgodę rodziców wg wzoru OSiR. (zał. nr 2).
Do rozgrywek I rundy każdy zespół może zgłosić do 12 zawodników na listach
dostarczonych
przez
OSiR
(wzór
strona
internetowa
www.osir.gorlice.pl)
z podpisem kierownika lub kapitana zespołu przed I kolejką gier.
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Kapitan zespołu przed rozpoczęciem spotkania podpisuje protokół meczu przy stoliku
sędziowskim. Zawodnicy występują w jednolitych strojach (bramkarz odmienny kolor)
z numerami obowiązkowo na plecach (zalecane na piersi i spodenkach). Zaleca się grę
w ochraniaczach (wymóg ubezpieczyciela przy ewentualnym odszkodowaniu). Prawo
interwencji i rozmowy z sędzią posiada tylko kapitan z założoną opaską.
W czasie przerwy w grze (na żądanie) – 1 minuta zawodnicy przebywają w strefie zmian
na boisku lub za boiskiem.
2. Nagrody
Zespołowe – puchary i medale za miejsca 1-3, dyplomy dla wszystkich zespołów.
3. Przepisy gry
Obowiązują przepisy gry FUTSAL z wyjątkiem:
- czas gry 30 minut (2 x 15 min.), przerwa po pierwszej połowie 2 minuty, czas
gry biegnący,
- kapitan bierze udział w losowaniu przed meczem,
- drużynie przysługuje przerwa w grze na żądanie 1 minuta na cały mecz (1 lub 2
połowa) zgłoszona do sędziego boiskowego przez kapitana lub kierownika. Przerwę
ogłasza syreną sędzia, gdy piłka jest poza grą i przysługuje drużynie żądającej przerwy,
- szósty i kolejny faul akumulowany w jednej połowie gry zamieniany jest na rzut
karny przedłużony z 10 m,
- w czasie wykonywania rzutu karnego akumulowanego czas gry zatrzymywany,
- czas gry jest zatrzymywany wyłącznie na sygnalizację sędziego pierwszego lub
drugiego (sędziowie na boisku). Na koniec I połowy i koniec meczu sygnał włącza
sędzia trzeci czasowy (stolik),
- przy wykonaniu rzutu z autu piłka musi leżeć nieruchomo w miejscu gdzie
opuściła boisko na linii lub na zewnątrz linii do 25 cm. Wykonawca rzutu z autu
jedną stopą może stać na linii lub na podłożu na zewnątrz linii bocznej. Czas na
wykonanie rzutu z autu, wolnego, rożnego – 4 sek.
- o ile piłka zmierza w kierunku bramki w trakcie dźwięku syreny i wpadnie do
bramki bezpośrednio po syrenie, bramka zostaje uznana
4. Kary dyscyplinarne, komisja dyscyplinarna
Żółta kartka:
- jedna żółta kartka – 1 minuta kary dla zawodnika, zawodnik karę odbywa przy stoliku
sędziowskim, przy stracie bramki uzupełnia skład.
-dwie żółte kartki w tym samym spotkaniu (czerwona kartka) - zawodnik opuszcza boisko
i strefę zmian drużyny, zespół gra dwie minuty w osłabieniu, przy stracie bramki
uzupełnia skład.
Czerwona kartka
- bez wpisu sędziego do protokołu zawodnik opuszcza boisko i strefę zmian, zespół gra
dwie minuty w osłabieniu, przy stracie bramki uzupełnia skład. Zawodnik pauzuje jedno
spotkanie,
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- z wpisem sędziego do protokołu – decyzje podejmuje komisja dyscyplinarna, minimum
dwie kolejki,
- kary dyscyplinarne biegną w następnych meczach po otrzymaniu czerwonej kartki
Powołano komisje dyscyplinarną w składzie 3-osobowym: przedstawiciel organizatora
i sędziego tzw. trzeciego oraz przedstawiciela zespołu SILVESTRIA Gorlice.
5. Ubezpieczenie.
Organizator ubezpiecza uczestników (wg. listy zgłoszeń) w zakresie NNW- stawka
podstawowa. Zespoły mogą dodatkowo ubezpieczyć się w zakresie OC – kierownicy czy
NNW – zawodnicy.
6. Wpisowe.
Ustala się wpisowe na całość rozgrywek 500 zł płatne w całości przed rozpoczęciem
rozgrywek – 19.11.2018 r. W przypadku braku wpisowego zespół nie zostanie
dopuszczony do meczu.
Zespoły, które potrzebują faktury VAT zgłaszają dodatkowe dane do księgowości OSiR.
7. Postanowienia końcowe:
- wszystkich uczestników obowiązuje regulamin hali sportowej; palenie tytoniu,
picie alkoholu w szatniach może być powodem wykluczenia całego zespołu
z rozgrywek,
- w przypadku jednakowych kolorów strojów drużyna wymieniona jako gospodarz
dokonuje zmiany strojów (znaczników),
- kapitan lub kierownik podpisuje protokół przed rozpoczęciem spotkania,
kapitanowie powinni dopilnować wpisów przy ewentualnych kontuzjach (egzekucja
należności w firmie ubezpieczeniowej),
- przy rozpoczęciu spotkania sędzia trzeci zamyka listę uczestników danego meczu
odpowiednim znakiem w protokole,
- interpretacja regulaminu, komunikatów, a także podejmowanie stosownych decyzji
związanych z prowadzonymi rozgrywkami, w tym zmiany terminów gry, należy
do kompetencji organizatorów,
- zmiany w składach zespołów można dokonać po zakończeniu pierwszej rundy, przed
pierwszą kolejką rundy II,
- dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celach
marketingowych, w związku z czym każdy uczestnik obowiązkowo wypełnia
oświadczenie o danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter
dobrowolny jednak jest niezbędny do udziału w zawodach. Administratorem danych
jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach.
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