Wadowice dnia 19.05.2018

Regulamin rozgrywek
Mistrzostwo Liga Oldbojów
Małopolska Zachodnia
sezon 2018
1. Rozgrywki organizowane są przez Podokręg Piłki Nożnej w Wadowicach w oparciu o
przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej – Zwycięzca otrzyma Puchar ufundowany przez
Prezesa Podokręgu Wadowice.
2. W rozgrywkach bierze udział 5 zespołów Małopolski Zachodniej.
3. Mecze odbywają się „ każdy z każdym ” mecz i rewanż w dwóch rundach.
4. Drużyny zobowiązane są przed rozpoczęciem rozgrywek dostarczyć do Podokręgu
Wadowice listę zgłoszeń zawodników występujących w danej drużynie, podać imię i
nazwisko oraz datę urodzenia. Lista musi być potwierdzona przez lekarza ze
stwierdzeniem zdolności do gry, lekarz ma podać ilość przebadanych zawodników.
5. W trakcie sezonu można dodatkowo zgłosić zawodnika do rozgrywek dostarczając do
Podokręgu Wadowice pisemne zgłoszenie potwierdzone przez lekarza. Nie może to być
zawodnik, który rozpoczął sezon w innej drużynie, wyjątek stanowi wycofanie się
drużyny i rozegranie w niej przez zawodnika maksymalnie dwóch spotkań.
6. Wpisowe do rozgrywek wynosi 100 złotych – wpłatę należy dokonać wraz ze
zgłoszeniem drużyny do rozgrywek.
7. W meczach mogą brać udział zawodnicy, którzy urodzeni są w 1983 i starsi. ( dopuszcza
się 2 zawodników młodszych do gry rocznik 1985 ).
8. Przed spotkaniem kapitanowie lub kierownicy drużyn zobowiązani są dostarczyć
sędziemu zawodów dowody tożsamości oraz kserokopie list zgłoszeń do rozgrywek
zawodników. Brak dowodu tożsamości może być powodem niedopuszczenia zawodników
do gry. W przypadku uczestniczenia w meczu zawodnika nieuprawnionego drużyna
przegrywa mecz walkowerem.
9. Gospodarz zawodów zobowiązany jest dostarczyć sędziemu egzemplarz druku
sprawozdania sędziowskiego – koszty organizacji meczu pokrywa gospodarz zawodów.
10. Czas trwania meczu 2 x 35 minut. Mecze będą sędziowane przez dwóch sędziów po
jednym na każdej połowie boiska.
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11. Obsadę sędziowską zabezpiecza Kolegium Sędziów z terenu gospodarza zawodów tj.
Wadowice, Chrzanów – delegacje sędziowskie pokrywa gospodarz zawodów.

12.Punktacja zawodów :
a) Zwycięstwo
b) Remis
c) Porażka i walkower

- 3 pkt
- 1 pkt
- 0 pkt

13. Dopuszcza się w danym meczu zmianę dowolnej ilości zawodników z możliwością
powrotu na boisko.
14. Niedopuszczalne jest przełożenie terminu zawodów, możliwe jest tylko rozegranie
awansem z tym że drużyna zainteresowana uzgodni z przeciwnikiem i Podokręgiem inny
termin spotkania. W przypadku kiedy sędzia zawodów uzna boisko za nie zdatne do gry,
należy uzgodnić nowy termin i rozegrać mecz najpóźniej do końca danego tygodnia.
Jeżeli spotkanie nie zostanie rozegrane w tym terminie zawody uznane będą jako
nieodbyte ( zero punktów dla obu drużyn ) lub orzekany będzie walkower na niekorzyść
drużyny, która nie przystąpi do zawodów w proponowanym przez przeciwnika terminie.
15. Zawodnicy biorący udział w zawodach oldbojów winni ubezpieczyć się we własnym
zakresie od nieszczęśliwych wypadków. Podokręg nie ponosi pod tym względem żadnej
odpowiedzialności.
16. Przedstawiciele drużyny gospodarzy zobowiązani są przekazywać do „ Dziennika
Polskiego” i „Gazety Krakowskiej” krótkiej informacji z zawodów.

Otrzymują :
1. Podokręg Wadowice
2. Kolegium Sędziów
3. Zainteresowane Kluby.

