Miejskie Centrum Sportu
i Rekreacji w Płońsku
Płońska Liga Piłki Nożnej Amatorów
Rocznik 2003 i starsi (ukończone 18 lat)

Płońsk 2021/ 2022

REGULAMIN
PŁOŃSKIEJ LIGI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ AMATORÓW SEZON 2021 / 2022
CELE




Popularyzacja halowej piłki nożnej jako formy uprawiania rekreacji
Wyłonienie najlepszej drużyny
Kształtowanie nawyków systematycznego uprawiania rekreacji

ORGANIZATOR
 Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji 09-100 Płońsk ul. Kopernika 3
tel/fax 0-23 662 27 01
MIEJSCE
 Hala sportowa 09-100 Płońsk ul. Kopernika 3
TERMIN
 I runda 31.10.2021 r. (niedziela)
 Rozpoczęcie godz. 9.00
UWAGI
 Wpisowe za udział w lidze 6 edycji 480 zł. / 80 zł za edycję /
 Wpłaty należy dokonać przed rozpoczęciem ligi.
 W przypadku nieuregulowania wpłaty przed rozpoczęciem ligi drużyna nie zostanie
dopuszczona do gry.
UCZESTNICTWO
1. Udział biorą zawodnicy - amatorzy (minimum 6-cio miesięczny okres nie uczestnictwa w
rozgrywkach OZPN), nie dotyczy zawodników, którzy ukończyli 35 lat
2. W składzie drużyny może znajdować się dwóch zawodników zrzeszonych - na boisku
3. Kategoria wiekowa rocznik 2003 i starsi (ukończone 18 lat)
4. Zestawienia drużyn należy złożyć do 27.10.2021r.
5. Na liście może być zgłoszonych maksimum 15 zawodników (bez możliwości zmian i
dopisywania do listy)
6. Za wprowadzenie do gry zawodnika młodszego od wymaganego minimum lub
nieuprawnionego organizator przyznaje walkower 3:0
PRZEBIEG TURNIEJU
· Drużyny grają systemem „ każdy z każdym”, bez rundy rewanżowej.
 O ostatecznej kolejności decydować będzie ilość zdobytych punktów. W przypadku równej
ilości punktów, wynik meczu między zainteresowanymi drużynami, przy remisie stosunek
bramek
NAGRODY
 Puchary i dyplomy dla wszystkich drużyn
 Nagrody indywidualne (bramkarz, strzelec)
 Nagrody dla dwóch zawodników z każdej drużyny

UWAGI KOŃCOWE
Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania jednolitych strojów sportowych i zmiany obuwia.
Rodzaj piłki do gry zabezpiecza organizator
Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.
Dwukrotne niestawienie się na ligę powoduje dyskwalifikację drużyny
Nie ma możliwości przekładania meczy
6. Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację regulaminu.
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POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA ZASAD REŻIMU
SANITARNEGO Z UWAGI NA STAN EPIDEMII KORONAWIRUSA.
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Wejście na halę wyznaczonymi drzwiami
Korzystanie tylko z wyznaczonych toalet
Obowiązkowa dezynfekcja rąk
Obowiązkowe maseczki zasłaniające usta i nos przed wyjściem na halę
Zachowanie dystansu społecznego pomiędzy drużynami w czasie wolnym od gry

