REGULAMIN
Liga Miszczuniów w Katowicach 2019
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem rozgrywek są: Agencja Pa Pa Art. I Radio Piekary.
2. Rozgrywki odbywać się będą na boiskach halowych Kopalni Futbolu www.kopalniafutbolu.pl z
finałem 6 Lipca 2019r.
UDZIAŁ W ROZGRYWKACH JEST BEZPŁATNY!!!
Drużyny dojeżdżają na rozgrywki na własny koszt.
3. Do rozgrywek dopuszczone są drużyny:
- damskie, męskie i mieszane,
- złożone z co najmniej 5 i nie więcej niż 12 zawodników,
- w dwóch grupach wiekowych: od 10 do 15 lat i powyżej 15 lat.
W każdej grupie wiekowej Organizatorzy przewidują udział maksymalnie 10 drużyn, o
zakwalifikowaniu do rozgrywek decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku braku możliwości kompletu drużyn Organizatorzy mogą zdecydować o odwołaniu
rozgrywek lub połączeniu grup wiekowych za zgodą Drużyn.
W formularzu zgłoszeniowym Drużyna wskazuje Kapitana, który jest jednocześnie osobą
odpowiedzialną za kontakt z Drużyną.
Wypełniając formularz zgłoszeniowy i wysyłając go do Organizatorów, Drużyna automatycznie
akceptuje niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi jego postanowieniami.
4. Zgłoszenia przyjmowane będą droga elektroniczną na adres: liga@papaart.pl, w postaci
przygotowanych przez Organizatorów formularzy zgłoszeniowych, wypełnionych i podpisanych przez
Kapitana Drużyny.
Drużyny walczą o Puchary i Tytuły w ramach Ligi Miszczuniów.
5. Organizatorzy mogą przygotować nagrody dodatkowe w różnych kategoriach. Ich ilość i rozdział
zależny jest jedynie od Organizatorów oraz Sponsorów. Mogą oni decydować o nagrodach i ich
przyznawaniu w sposób swobodny bez podawania powodów swoich decyzji.
ROZGRYWKI
6. Kapitan Drużyny przed każdym meczem zobowiązany jest do wypełnienia listy obecności
przygotowanej przez Organizatorów.
7. Drużyny mogą używać przygotowanych przez siebie nazw lub strojów. Mogą tez występować bez
specjalnych nazw oraz w strojach dowolnych.
Organizatorzy proszą o przygotowanie (w miarę możliwości) jednolitych strojów.

8. Mecze sędziowali będą sędziwie przydzieleni przez Śląski Związek Piłki Nożnej/Podokręg Katowice.
9. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami FUTSALU wydanymi i
akceptowanymi przez PZPN. Zanim zaczną być składane uwagi do organizatorów i sędziów
zawodnicy/kierownicy drużyn proszeni są o zapoznanie się z aktualnymi zasadami dostępnymi na
stronie internetowej PZPN.
10. W razie nie przybycia na zawody sędziego mecz powinna prowadzić osoba neutralna. W pierwszej
kolejności przedstawiciel Organizatorów lub osoba wskazana zgodnie przez oba zespoły.
11. Czas oczekiwania na drużynę to 5 minut od ustalonej godziny spotkania w terminarzu.
12. Terminarz wysłany będzie do każdej drużyny drogą elektroniczną.
13. Niestawienie się drużyny na mecz w określonym terminie jest równoznaczne z walkowerem. Gdy
na mecz nie stawią się obie ekipy wówczas obydwie zostają ukarane walkowerem. Ukarana w ten
sposób drużyna traci również jeden punkt.
14. Niestawienie się drużyny na mecz 2 razy pod rząd lub 3 krotnie jest równoznaczne z wycofaniem
zespołu z rozgrywek.
15. Organizatorzy zapewniają szatnie z prysznicami oraz piłki. Ich liczba jest ograniczona i w
przypadku ich zniszczenia lub zgubienia drużyny będą rozgrywać spotkania własnymi piłkami.
16. Mecze rozgrywane są systemem „każdy z każdym” – mecz i rewanż.
Czas trwania meczu: 2 x 20 minut lub 2 x 10 minut w zależności od ilości zakwalifikowanych drużyn.
17. Za każde rozegrane spotkanie drużyna otrzymuje punkty:
- 3 punkty za zwycięstwo,
- 1 punkt za remis,
- 0 punktów za przegraną.
18. Kolejność zespołów w tabeli i wygraną w lidze ustala się na postawie ilości zdobytych punktów.
Tabela publikowana będzie na bieżąco na Profilu FB LENIZM w wydarzeniu Liga Miszczuniów w
Katowicach 2019.
19. Na boiskach Kopalni Futbolu obowiązuje regulamin korzystania z obiektu, do którego Drużyny
musza się bezwzględnie stosować. Drużyna niestosująca się do regulaminu może zostać
zdyskwalifikowana.
20. . W przypadku jakichkolwiek sytuacji nie wyjaśnionych w regulaminie ostateczna decyzja należy
do Organizatorów.

