
                      Klimontowska liga piłki nożnej „Moje Boisko Orlik 2012”

REGULAMIN

Cele imprezy 
- popularyzacja piłki nożnej
- promowania zdrowego stylu życia
- aktywne spędzanie wolnego czasu

Organizator
- Wójt Gminy Klimontów Ryszard Bień
- Moje Boisko Orlik 2012

Termin i miejsce
06.05, 13.05, 20.05, 03.06, 10.06, 17,06 2011 godz. 18-22 (piątek).
Każda drużyna rozegra w danym dniu 2 mecze. System rozgrywek „każdy z każdym”. 

W wyniku odniesionej kontuzji zawodnika organizator i sędzia nie ponosi 
odpowiedzialności za powstałe urazy skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu. Każdy zawodnik 
biorący udział w zawodach gra na własną odpowiedzialność. 

Uczestnictwo
W rozgrywkach ligowych mogą uczestniczyć zawodnicy od 14 roku życia (tylko z pisemną 
zgodą od rodziców)

WPISOWE – 50zł od drużyny

Zapisy i szczegółowe informacje udziela Krzysztof Dywan 693121385

Uwaga!!! Przyjmowanie zapisów do 30 kwietnia 2011 r. 



ZASADY GRY

• Drużyna może zgłosić do 10 zawodników bez możliwości dokonywania zmian 
w czasie rozgrywek ligowych

• Obuwie halowe
• Na boisku w meczu występuje 6 zawodników, w tym bramkarz
• Czas gry wynosi 2x12 min
• Zawody rozgrywane będą piłką nożną
• Zmiany zawodników powrotne „systemem halowym”
• Po wybiciu piłki na widownię, aut boczny wykonywany jest nogą z miejsca, gdzie 

piłka opuściła pole gry. 
• Odległość muru od piłki 7 metrów
• Wprowadzenie piłki do gry z autu bramkowego może odbywać się ręką lub nogą 

przez bramkarza 
• Rzut karny w odległości 9 metrów od bramki
• Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie

A. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega 
sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować przed 
rozpoczęciem imprezy. Organizator zapewnia fachową obsługę medyczną, 
techniczną, instruktorską i sędziów,  pamiątkowe dyplomy i puchary dla każdej 
drużyny oraz puchary dla najlepszych drużyn i puchar dla najlepszego strzelca 
i bramkarza turnieju. 

B. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu odszkodowania za 
zaginione mienie i przedmioty  osobiste uczestników rozgrywek.

C. Warunkiem dopuszczenia drużyny do zawodów jest akceptacja i podpisanie 
regulaminu przez całą drużynę.


