
 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK  

MOGILEŃSKIEJ LIGI FUTSALU  
„IGOMA 2018 CMGBAL VII” 

 

1. Organizatorem rozgrywek jest Mogilno Sport Sp. z o. o. 

2. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest: 
a) pisemne zgłoszenie zespołu (nie później niż 20.11.2018), które musi zawierać: nazwę zespołu, imiona i 
nazwiska zawodników oraz numer do kierownika drużyny; 

b) opłacenie wpisowego. 

3. Opłata za udział w rozgrywkach Mogileńskiej Ligi Halowej CMGBAL wynosi 700 zł. Wpłaty należy dokonać 
do 21.11.2018r. w recepcji Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Grobla 1b w Mogilnie.  

4. Lista zawodników może liczyć maksymalnie 18 osób. 

5. Zawodnik może być zgłoszony tylko na jednej liście kwestionariusza zgłoszeniowego. 

6. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w rozgrywkach. 

7. Liga przeznaczona jest dla zawodników 16+ ( rocznik 2002 i starsi )  

8. Uzupełnienie składu jest możliwe do końca sezonu. Każdy nowo zgłoszony zawodnik musi spełniać 
wszystkie warunki określone w regulaminie Mogileńskiej Ligi Halowej. Nowych zawodników można 
zgłaszać najpóźniej 10 minut przed meczem, w którym chce on wystąpić. 

9. Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę dyskwalifikacji lub 
pod obcym nazwiskiem grozi kara: 
a) drużynie, w której gra taki zawodnik - walkower, a w szczególnie rażących przypadkach również kara 
pieniężna do 50 zł; 
b) zawodnikowi dyskwalifikacja od 1 do 5 kolejek. 

10. Zawodnikiem nieuprawnionym do gry, jest osoba która nie dopełniła formalności regulaminowych. 

11. Zawodników obowiązuje zakaz zmian barw klubowych podczas trwania sezonu rozgrywkowego. 

12. Bramkarze obydwu zespołów muszą się różnić wyraźnie ubiorem od pozostałych zawodników. 

13. Osobą odpowiedzialną za drużynę nazywamy osobę, której drużyna powierzyła następujące kompetencje 
i obowiązki: 
a) podejmowanie decyzji w sprawach personalnych (przyjęcia i zwolnienia z drużyny); 
b) prawo do zgłoszenia i wycofania drużyny z rozgrywek w formie pisemnej; 
c) dopilnowanie wszystkich formalności; 
d) odpowiedzialność za zachowanie się drużyny w trakcie meczu i po jego zakończeniu. 

14. Czas trwania meczu 2 x 15 min. 

15. Drużyna musi rozpocząć mecz w minimum trzyosobowym składzie (bramkarz plus 2 w polu). 

16. W ostatniej minucie meczu czas jest zatrzymywany. 

17. Przerwa między pierwsza, a drugą połową trwa 2 minuty. 

18. Wznowienie gry z autu następuje z linii bocznej (tolerancja 30 cm), piłka nieruchoma. 

19. Bramkarz nie może zagrać piłki ponownie, zanim nie zostanie ona dotknięta przez przeciwnika albo nie 
przekroczy linii środkowej. 

20. Trzy walkowery w całym sezonie są równoznaczne z wycofaniem drużyny z rozgrywek. 

21. Wszystkie drużyny obowiązuje ogłoszony przed rozgrywkami terminarz gier. 

22. Nie przewiduje się możliwości przekładania terminu rozgrywania spotkania mistrzowskiego. 

23. Czas oczekiwania na drużynę to maksymalnie 5 min. od ustalonego terminu rozpoczęcia meczu. 

24. Niestawienie się drużyny na mecz w określonym terminie, powoduje przegranie meczu przez tę drużynę 
walkowerem (0:5). 

25. O ostatecznej kolejności w tabeli decydują: 
a) większa ilość zdobytych punktów; 
b) korzystniejszy bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 
c) korzystniejsza różnica bramek; 



 
d) większa ilość zdobytych bramek; 
e) dodatkowy mecz. 

26. Sędzia prowadzący zawody może ukarać zawodnika żółtą lub czerwoną kartką: 
a) pokazanie trzech żółtych kartek temu samemu zawodnikowi w różnych spotkaniach powoduje 
automatyczne wykluczenie go z najbliższego meczu; 
b) po kolejnych trzech żółtych kartkach (np. 6, 9 itd.) pokazanych temu samemu zawodnikowi organizator 
może ukarać tego zawodnika większą ilością wykluczeń z meczu; 
c) okazanie zawodnikowi czerwonej kartki jest równoznaczne z całkowitym wykluczeniem go  
z gry w tym spotkaniu (bez prawa powrotu do gry). Drużyna gra w osłabieniu przez 2 min lub do 
momentu utraty bramki. Zawodnik, którego sędzia usunął z gry otrzymuje zakaz występowania w 
najbliższym spotkaniu. 

27. Szósty faul i każdy następny w danej połowie meczu daje rzut karny przedłużony dla drużyny przeciwnej. 

28. Jeżeli zawodnik zachowuje się w sposób obraźliwy pod adresem sędziego (czyni to na boisku,  
z ławki rezerwowych lub z trybun) otrzymuje czerwoną kartkę - karą indywidualną dla zawodnika jest 
wykluczenie z minimum 5 kolejnych spotkań. 

29. W czasie trwania zawodów prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny. 

30. Protesty dotyczące zawodów muszą być wnoszone pisemnie do kierownika zawodów w przerwie meczu 
lub 15 min. po jego zakończeniu. Decyzję w sprawie protestu podejmie komisja dyscyplinarna złożona z 
sędziów prowadzących CMGBAL, których przewodniczącym jest Jarosław Gryckiewicz. 

31. Protesty zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. 

32. Wszystkie sprawy związane z protestami, karami i wykroczeniami rozpatrywać będzie komisja 
dyscyplinarna. 

33. Organizatorzy i komisja dyscyplinarna zastrzegają sobie prawo wiążącej interpretacji niniejszego 
regulaminu. 

34. Wszelka działalność drużyny lub jej przedstawicieli na boisku lub poza nim sprzeczna z etyką sportową        
i rzucająca cień na dobre imię Ligi, może stanowić podstawę do podjęcia kar dyscyplinarnych                  
oraz finansowych w stosunku do zawodników, drużyn i osób odpowiedzialnych. 

35. Za usterki stwierdzone w szatniach i na obiekcie odpowiedzialność ponoszą drużyny. 

36. Za kibiców odpowiada drużyna i jej kierownictwo. Jeżeli sympatycy danego zespołu wszczynają awantury 
lub w inny sposób zakłócają spokój albo porządek rozgrywek, organizator i komisja dyscyplinarna ma 
prawo wycofać zespół z ligi ze skutkiem natychmiastowym. 

37. Drużynie wykluczonej z rozgrywek nie przysługuje zwrot kosztów ani jakiekolwiek odszkodowanie. 

38. O fakcie wycofania drużyny z rozgrywek osoba odpowiedzialna powinna powiadomić organizatorów          
w formie pisemnej. 

39. W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek, lub jej skreślenia należy: 
a) pozostałe do rozegrania mecze zweryfikować jako walkower 5:0 dla przeciwnika, o ile drużyna 
wycofana z mistrzostw lub skreślona rozegrała co najmniej połową spotkań całego cyklu nie licząc 
walkowerów; 
b) anulować jej mecze gdy rozegrała mniej niż połowę meczów. 

40. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas 
rozgrywek. 

41. Złożenie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza zgłoszeniowego oznacza akceptację regulaminu. 

42. Zawodnik bierze udział w lidze halowej na własną odpowiedzialność i jest świadomy możliwości 
wystąpienia kontuzji lub urazu. Od następstw nieszczęśliwych wypadków drużyny ubezpieczają się we 
własnym zakresie. Organizatorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za kontuzje i urazy 
powstałe podczas trwania ligi. 

43. Pozostałe przepisy zgodnie z rozgrywkami PZPN (wykluczając bramki z ręki po wyrzucie bramkarza). 

 

 


