
Regulamin rozgrywek 
Letniej Ligi Serock
w sezonie 2012/2013

§ 1
Cel rozgrywek

Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej na terenie Miasta i Gminy Serock oraz pobudzenie 
społeczności lokalnej do aktywnego i czynnego spędzania czasu wolnego. 

§ 2
Organizator rozgrywek

Organizatorem  rozgrywek  jest  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Serocku.  Organizator  nadzoruje 
prawidłowy przebieg rozgrywek i zgodność ich przebiegu z niniejszym regulaminem. 

§ 3
Terminy i miejsce rozgrywania spotkań

1. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z przekazanym drużynom terminarzem rozgrywek.
2. Spotkania  rozgrywane  są  na  boisku  ze  sztuczną  nawierzchnią  przy  Ośrodku  Sportu  

i Rekreacji w Serocku przy ul. Pułtuskiej 47.
3. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 15 minut po terminie 

ustalonym przez organizatorów, sędzia odgwizduje koniec zawodów, przyznając walkower 
3:0 na korzyść drużyny przeciwnej.

4. W przypadku,  kiedy drużyna  otrzyma  trzy  walkowery  zostaje  automatycznie  wycofana  
z rozgrywek w danym sezonie.

5. W przypadku gdy drużyna wycofa się z rozgrywek po rozegraniu mniej niż 50% meczów, 
spotkania z jej udziałem zostaną potraktowane jako nieodbyte. W przypadku gdy wycofana 
drużyna  rozegrała  co  najmniej  50%  spotkań  objętych  obowiązującym  terminarzem 
rozgrywek to wówczas wyniki rozegranych przez nią spotkań zostaną uznane jako odbyte, 
natomiast  w  pozostałych  do  rozegrania  spotkaniach  zostaną  przyznane  walkowery  
w stosunku 3:0 dla drużyn przeciwnych.  

§ 4
Zgłoszenie drużyn do rozgrywek

1. W rozgrywkach mogą brać udział zespoły zgłoszone Organizatorowi na imiennej liście.
2. Rozgrywki Letniej Ligi Serock odbędą się w przypadku zgłoszenia się do ligi nie mniej niż 

6 zespołów.
3. Maksymalna liczba uczestników ligi wynosi 10 drużyn.
4. Zgłoszenie  drużyny  może  nastąpić  jedynie  na  formularzu  przygotowanym  przez 

Organizatora i podpisanym przez kapitana drużyny bądź osobę zgłaszającą.
5. Kapitan (kierownik) drużyny winien być osobą pełnoletnią. 
6. Warunkiem przystąpienia drużyny do rozgrywek jest dokonanie opłaty wpisowego do 

dnia rozpoczęcia rozgrywek. 
Wpisowe wynosi:
- 60 zł (sześćdziesiąt złotych) brutto od jednego zgłoszonego zawodnika w drużynie lub, 
-  40  zł  (czterdzieści  złotych)  brutto  od  zawodnika,  urodzonego  w  roku  1991  lub  
młodszych.
Za każdego kolejnego zawodnika zgłaszanego w trakcie trwania rozgrywek opłata jest 
taka  sama  jak  powyżej.  Opłata  musi  zostać  dokonana  u  Organizatora  przed  



przystąpieniem  nowozgłoszonego  zawodnika  do  meczu,  w  innym  przypadku  mecz  
weryfikowany jest jako walkower na rzecz drużyny przeciwnej.

7. Zmiany na stanowisku kapitana (kierownika) mogą być dokonywane przez cały rok, jak  
i w trakcie prowadzonych rozgrywek.

§ 5
Zgłoszenie zawodników do gry

1. Drużyna  zgłoszona  do  rozgrywek  może  liczyć  maksymalnie  10,  a  nie  mniej  niż  
5 zawodników. 

2. W  trakcie  rozgrywek  dopuszczalne  jest  zwiększenie  liczby  zawodników  na  liście 
zgłoszeniowej powyżej 10 osób, jednak na koniec sezonu kapitan (kierownik) drużyny 
zobowiązany  jest  podać  ostateczną  listę  maksymalnie  10  zawodników,  zgodnie  
z punktem 1 § 5 niniejszego regulaminu, reprezentujących daną drużynę.

3. W rozgrywkach Letniej Ligi Serock mogą brać udział pełnoletni zawodnicy. 
4. Zawodnicy,  którzy  nie  ukończyli  18  roku  życia  muszą  złożyć  pisemne  oświadczenie 

rodziców lub opiekunów o wyrażeniu zgody na udział w rozgrywkach Letniej Ligi Serock 
oraz zapoznaniu się z regulaminem rozgrywek.

5. Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli jego nazwisko i imię 
figuruje na zbiorczej liście drużyny, zgłoszonej do Organizatora w wyznaczonym terminie.

6. Dopuszcza się zmiany barw klubowych zawodników do czasu rozegrania nie więcej niż 50% 
kolejek  ligowych  w danym sezonie  rozgrywkowym. O zmianie  barw klubowych  należy 
poinformować Organizatora.

§ 6
Przepisy i zasady gry

1. W rozgrywkach Letniej Ligi Serock obowiązują przepisy gry w piłkę nożną przyjęte przez 
PZPN wraz z ustalonymi przez Organizatora.

2. Jeden mecz trwa 2 x 20 minut z 5 minutową przerwą między połowami.
3. W czasie meczu na boisku może znajdować się 5 zawodników.
4. 4 osoby to minimalna liczba zawodników rozpoczynająca spotkanie.
5. Zmian zawodników można dokonywać w systemie hokejowym. Zawodnik wchodzący może 

wejść na plac gry po uprzednim zejściu zawodnika schodzącego.
6. Drużyna powinna być ubrana w jednolite kolorystycznie stroje.
7. System meczowy i  liczba  spotkań  będzie  uzależniona  od  liczby  drużyn  zgłoszonych  do 

rozgrywek.
8. Sędzia  prowadzący  zawody  może  zastosować  wobec  zawodników  następujące  kary  za 

przewienia i niesportowe zachowania:
- kara czasowa od 1 minuty do 5 minut – kara czasowa kończy się w momencie zdobycia 
bramki przez drużynę przeciwną,
- żółta kartka – w tym przypadku zawodnik opuszcza plac gry na 5 minut i kara czasowa 
musi zostać odbyta do końca jej trwania,
- czerwona kartka – w tym przypadku zawodnik opuszcza plac gry na 5 minut i kara czasowa 
musi zostać odbyta do końca jej trwania. Po upływie 5 minut drużyna może wstawić na  
boisko  innego  zawodnika.  Dodatkowo  zawodnik  ukarany  czerwoną  kartką  nie  może  
wystąpić w kolejnym 1 meczu ligowym. 

9. Bramkarz może wznawiać grę wyrzutem ręką.
10. Gdy piłka opuści linię boczną boiska wznowienie następuje poprzez wprowadzenie piłki  

„z ziemi” do gry nogą w miejscu, w którym opuściła ona plac gry. 
11. Po  wznowieniu  gry  zza  linii  bocznej  boiska  piłka  musi  dotknąć  przynajmniej  jednego 

zawodnika którejkolwiek drużyny, zanim przekroczy linię bramkową, żeby została uznana 
bramka. 



§ 7
Klasyfikacja wyników

1. Drużyny otrzymują:
• za zwycięstwo w meczu – 3 punkty,
• za remis w meczu – 1 punkt,
• za przegraną w meczu – 0 punktów.

2. O kolejności miejsc decyduje:
• większa liczba zdobytych punktów
• wynik bezpośredniego spotkania
• korzystniejsza różnica bramek
• większa liczba zdobytych bramek

3. Jeśli  równą  liczbę  punktów  będzie  miało  więcej  niż  dwie  drużyny,  o  miejscu  w  tabeli 
decyduje kolejno: 

• liczba punktów zdobytych w bezpośrednich spotkaniach
• korzystniejsza różnica bramek ze spotkań między zainteresowanymi drużynami
• korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań
• liczba zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach

§ 8
Protokoły zawodów

Z każdego meczu sędzia  sporządza protokół  zawodów, w którym znajduje się wynik spotkania, 
nazwiska strzelców bramek oraz liczba fauli i kartek z obu stron 

§ 9
Nagrody

1. 3  najlepsze  drużyny  ligi  otrzymają  puchar  i  nagrody  rzeczowe  dla  zawodników,  
a wszystkie drużyny biorące udział w lidze otrzymają pamiątkowe dyplomy i statuetki.

2. Drużyna,  która  otrzyma  najmniejszą  liczbę  punktów  karnych  za  przewinienia  
w klasyfikacji Fair Play zostanie uhonorowana pamiątkową statuetką.

3. Zawodnik,  który  zdobędzie  największą  ilość  bramek  otrzyma  nagrodę  dla  „króla 
strzelców” ligi w postaci pamiątkowej statuetki.

4. Najlepszym bramkarzem ligi  zostanie  bramkarz  tej  drużyny,  która  straci  najmniejszą 
liczbę  bramek  pod  warunkiem,  że  będzie  on  wpisany  w  protokole  meczowym  jako 
bramkarz w co najmniej 50% rozegranych przez daną drużynę meczów. Sędzia będzie 
każdorazowo zaznaczał w protokole meczowym bramkarza broniącego w danym meczu. 
Najlepszy bramkarz zostanie uhonorowany pamiątkową statuetką.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest jedyną podstawą do rozgrywek Letniej Ligi Serock.
2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi, który może 

dokonywać jego zmian.
3. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem uczestników.
4. Uczestnikom  nie  przysługują  żadne  roszczenia  z  tytułu  odszkodowania  ze  strony 

Organizatora  za  straty  materialne,  uszczerbek  na  zdrowiu  lub  życiu,  jakie  uczestnik 
poniósłby biorąc udział w rozgrywkach Letniej Ligi Serock.

5. Wpłaty  można  uiszczać  w  siedzibie  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Serocku  
przy ul. Pułtuskiej 47 w godzinach pracy Ośrodka lub na konto: 
nr 50 8013 0006 2001 0015 1005 0001 
z dopiskiem „wpisowe nazwa drużyny Letnia Liga Serock 2013”, 
np.: „wpisowe Juve Letnia Liga Serock 2013”.


