REGULAMIN „BLACK SHADOWS FOOTBALL LIGA”
SEZON 2017/2018
1. ORGANIZATOR:
a.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku.

2. CEL ZAWODÓW:
a.

Popularyzacja piłki nożnej wśród ludzi pracujących zawodowo, młodzieży, aktywny
wypoczynek.

3. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW:
a.

Od 11.11.2017r. wg Terminarza BLACKSHADOWS Football Liga 2017/2018. Hala
Sportowo – Widowiskowa MOSiR Ełk ul. Kolbe 11.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

a. Zgłoszenie drużyn do rozgrywek BLACK SHADOWS Football Liga 2017/2018 w

b.

c.

d.
e.

f.

g.

h.

i.

j.

nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2017r. w biurze MOSiR Ełk
ul. Piłsudskiego 29 lub przesłanym na adres d.jezewski@mosir.elk.pl. Formularz
zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.mosir.elk.pl dostarczamy przed pierwszym
meczem danej drużyny.
Drużyna składa się z 15 zawodników (podczas całej ligi, łącznie z transferami) wpisanych
do protokołu meczu (4 w polu + bramkarz + 10 rezerwowych) – w całej edycji ligi może
uczestniczyć 15 zawodników. Za każdego dopisanego zawodnika po 11.11.2017r.
Organizator pobiera opłatę w wysokości 50 zł, którą należy wpłacić w kasie MOSiR Ełk.
Zawodnicy nie mogą zmieniać barw drużyny w czasie trwania rozgrywek BLACK
SHADOWS Football Liga 2017/2018, za wyjątkiem okna transferowego zapisanego w
terminarzu. Zawodnik może zostać dopisany do drużyny na zasadzie transferu w
przypadku gdy lista zgłoszeniowa drużyny nie przekracza 15 osób (opłata 100 zł),
W rozgrywkach BLACK SHADOWS Football Liga 2017/2018 uczestniczyć mogą zawodnicy
niepełnoletni, którzy ukończyli 16 lat i przedstawili pisemną zgodę rodziców lub prawnych
opiekunów do dnia 11.11.2017r.
Jednocześnie na boisku może przebywać najwyżej dwóch piłkarzy zgłoszonych w Polskim
Związku Piłki Nożnej do rozgrywek Ekstraklasy, Centralnej Ligi Juniorów, I, II, III, IV ligi
w sezonie 2017/2018, którzy rozegrali choćby minutę w w/w rozgrywkach lub meczach
pucharowych. Zawodnicy zrzeszeni oznaczeni są opaską przygotowaną przez
organizatora.
Każdy zawodnik występujący w BLACK SHADOWS Football Liga 2017/2018 musi posiadać
aktualne badania lekarskie oraz ma obowiązek ubezpieczenia się od NW we własnym
zakresie (w przypadku braku aktualnych badań lekarskich lub braku ubezpieczenia od
NW, zawodnik bierze udział w BLACK SHADOWS Football Liga 2017/2018 na własną
odpowiedzialność),
W BLACK SHADOWS Football Liga 2017/2018 mogą uczestniczyć drużyny złożone z
zawodników niepełnoletnich z zastrzeżeniem ukończenia 16 roku życia. Drużyny takie
muszą posiadać pełnoletniego opiekuna, który prawnie odpowiada za osoby z danej
drużyny. Osoby niepełnoletnie zobligowane są do dostarczenia zgody rodziców
(opiekunów prawnych) z numerem PESEL na uczestnictwo w rozgrywkach BLACK
SHADOWS Football Liga w sezonie 2017/2018 do dnia 11.11.17r. lub w momencie
dopisania zawodnika.
Opiekun, o którym mowa w pkt. 4 ust. g jest odpowiedzialny za prawdziwość danych
podanych w oświadczeniach zawodników drużyny nad którą sprawuje on opiekę i w
przypadku podania nieprawdziwych danych, to on jest odpowiedzialny za ewentualne
roszczenia ze strony przedstawicieli ustawowych niepełnoletnich zawodników,
Zawodnik wpisany do protokołu BLACK SHADOWS Football Liga 2017/2018 ma obowiązek
posiadać dokument stwierdzający tożsamość i okazywać go na żądanie arbitrów spotkania
lub organizatora rozgrywek. Kontrola dowodu tożsamości może nastąpić do momentu
podpisania przez arbitra protokołu spotkania,
W protokole zawodów zawodnik zrzeszony musi być odnotowany. Kapitan drużyny, w
której gra ten zawodnik, musi obowiązkowo odnotować ten fakt w protokole zawodów
zaznaczając literką „z” przy danych osobowych tego zawodnika przed rozpoczęciem
meczu.

5. SYSTEM ROZGRYWEK:
a.
b.

c.
d.

Mecze będą rozgrywane według ustalonego terminarza BLACK SHADOWS Football Liga
2017/2018 ,
Mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym” , a następnie drużyny, które po 15
kolejkach zajmą miejsca 1-5 rywalizować będą o mistrzostwo w meczach „każdy z
każdym”. Drużyny które po 15 kolejce zajmą miejsca 6-10 rywalizować będą o miejsca od
6 do 10 w meczach „każdy z każdym”. Drużyny które po 15 kolejce zajmą miejsca 11-15
rywalizować będą o miejsca od 11 do 15 w meczach „każdy z każdym”. Drużyny które
zajmą miejsca 1-10 w sezonie 2017/2018 będą uczestniczyć w rozgrywkach 1 ligi
2018/2019.
Czas gry 2 x 15 min. (z 2 min. przerwą),
Drużyny wchodzą na rozgrzewką 5 min. przed planowaną godziną rozpoczęcia meczu.

6. PUNKTACJA:
a.
b.
c.
d.
e.

Zwycięstwo – 3 pkt,
Remis – 1 pkt,
Porażka – 0 pkt,
Walkower – 0 pkt 0:3 w bramkach,
Obustronny walkower – po 0 pkt i 0:3 w bramkach dla obu drużyn.

7. SPRAWY DYSCYPLINARNE:
KARY OBOWIĄZUJĄCE W BLACK SHADOWS Football Liga 2017/2018 :
a.
b.
c.
d.

e.

Wykluczenie z gry na 1 minutę,
Żółta kartka (drużyna gra 3 min. w osłabieniu),
Czerwona kartka (wykluczenie zawodnika z meczu, drużyna gra 5 min. w osłabieniu),
Druga żółta kartka dla jednego zawodnika, a w konsekwencji czerwona kartka
(wykluczenie zawodnika z meczu, drużyna gra 5 min. w osłabieniu), zawodnik może
uczestniczyć w kolejnym meczu swojej drużyny po opłaceniu kary finansowej.
Nieopłacenie kary wyklucza zawodnika ukaranego ze wszystkich następnych meczów
swojej drużyny
Wykluczenie z meczu – czerwona kartka - kara finansowa 50,0 zł. O ilości odsunięcia od
rozgrywania meczów po wykluczeniu z gry (czerwona kartka) decyduje Komisja ds.
Dyscypliny i Weryfikacji. Nieopłacenie kary wyklucza zawodnika ukaranego ze wszystkich
następnych meczów swojej drużyny.

8. WARUNKI TECHNICZNE:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pole karne (pole bramkowe do gry w piłkę ręczną ),
Rzut karny – 7m,
Bramki: 2m wysokości i 3m szerokości,
Boisko: 40m długości i 20m szerokości,
Nawierzchnia boiska – teraflex,
Piłka footsalowa –(niskiego odbicia).

9. PRZEPISY GRY:

a. Przepisy gry BLACK SHADOWS Football Liga do wglądu w Miejskim Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Ełku.

10. OCENA WYNIKÓW:
a.
b.

Kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów,
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przy dwóch zespołach o kolejności
decyduje:
 wynik bezpośredniego spotkania,
 korzystniejsza różnica bramek w spotkaniach tych drużyn,
 różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek,



c.

większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego
cyklu rozgrywek,
 dodatkowy mecz,
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły, o zajętym
miejscu decydują:






liczba zdobytych punktów w spotkaniach miedzy tymi drużynami,
korzystniejsza różnica miedzy zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach
tych drużyn,
korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu
rozgrywek,
przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich
spotkaniach z całego cyklu rozgrywek.

11. AWANSE I SPADKI:
Drużyny które zajmą miejsca 1-10 w sezonie 2017/2018 będą uczestniczyć w rozgrywkach 1 ligi
2018/2019. W przypadku jeśli zrezygnuje z gry w sezonie 2018/2019 drużyna z pierwszej 10-ki jej
miejsce zajmie drużyna, która spośród zespołów 11-15 sezonu 2017/2018 zajęła najwyższe miejsce.

12. KOMISJA DO SPRAW DYSCYPLINY I WERYFIKACJI:
a.
b.
c.
d.

Dariusz Jeżewski.
Piotr Wierzbicki
Piotr Górski
Andrzej Mierzejewski

UWAGA:
Kapitanom drużyn przysługuje prawo do sprawdzenia tożsamości zawodników. Kapitan zgłasza sędziemu
przed rozpoczęciem meczu, którego lub których zawodników chce sprawdzić tożsamość. Sprawdzenia
tożsamości zawodników sędzia może dokonać przed rozpoczęciem meczu lub po jego zakończeniu, ale
zgłoszenie sprawdzenia musi nastąpić przed meczem, zawsze jednak w obecności kapitanów obu drużyn.
Konieczność sprawdzenia tożsamości zawodników po zakończeniu meczu zobowiązuje kapitanów drużyn
do zatrzymania wszystkich lub wybranych zawodników, którzy uczestniczyli w grze do pełnej dyspozycji
sędziego we wskazanym przez niego miejscu. Zgłoszenie po zakończeniu zawodów nie może być
przyjmowane i rozpatrywane przez sędziego. Fakt żądania sprawdzenia tożsamości każdorazowo sędzia
odnotowuje w protokole z zawodów i stwierdza stan autentyczności, bądź jego braku, zawodników z
przedstawionymi dokumentami. Po zakończeniu spotkania każdej drużynie przysługuje złożenie protestu
z dokładnym opisem zdarzenia, w przeciągu 60 minut od zakończenia spotkania w biurze zawodów, przy
jednoczesnym dołączeniu pokwitowania o wpłaceniu 100 zł za protest.




pełnoletni – dowód osobisty lub paszport,
niepełnoletni – legitymacja szkolna lub paszport.

12. NAGRODY:





Puchary dla wszystkich drużyn.
Statuetki lub medale dla zawodników drużyn, które zajęły I, II i III miejsce
Statuetki dla:





MVP BLACK SHADOWS Football Liga 2017/2018 – decyzja kapitanów drużyn oraz
organizatora.
najlepszego bramkarza – (decyzja kapitanów drużyn oraz organizatora),
najlepszego strzelca

Nagrody zostaną wręczone na uroczystym zakończeniu XVI Edycji Football Liga 2017/2018.
13. SPRAWY FINANSOWE:



Warunkiem przyjęcia do BLACK SHADOWS Football Liga 2017/2018 (I Liga, II Liga) jest
wpłata wpisowego w wysokości 1.200,00 zł od jednej drużyny, wpłaty należy dokonać

przelewem z dopiskiem – „Black Shadows Football Liga 2017/2018 -(nazwa drużyny)”oraz
przesłania potwierdzenia przelewu na e-mail d.jezewski@mosir.elk.pl lub w kasie MOSiR
w Ełku ul. Piłsudskiego 29 pok.103 do 05.11.2017r.
Nr konta 09 1020 4724 0000 3902 0052 8612





Opłata za czerwoną kartkę wynosi 50,0 zł i należy jej dokonać w kasie MOSiR Ełk (Hala
Sportowo - Widowiskowa) + potwierdzenie tj. paragon do wglądu dla organizatora
Opłata za dopisanie do listy zgłoszeniowej nowego zawodnika po 11.11.2017r. wynosi
50,0 zł i należy jej dokonać w kasie MOSiR Ełk (Hala Sportowo - Widowiskowa) +
potwierdzenie tj. paragon do wglądu dla organizatora.
Opłata za transfer zawodnika do innej drużyny w okresie transferowym wynosi 100,0 zł i
należy jej dokonać w kasie MOSiR Ełk (Hala Sportowo - Widowiskowa) + potwierdzenie tj.
paragon do wglądu dla organizatora.

14. SPRAWY KOŃCOWE:



















BLACK SHADOWS Football Liga 2017/2018 nosi nazwę od głównego sponsora ligi.
Przedstawiciel danej drużyny (opiekun, trener bądź pełnoletni zawodnik) zobowiązany jest
przed rozpoczęciem spotkania czytelnie wypełnić protokół (drukowanymi literami)
zawodów.
Każda drużyna dostarcza listę zawodników uczestniczących w BLACK SHADOWS Football
Liga 2017/2018 do 11.11.2017r. (przed rozpoczęciem pierwszego meczu drużyny)
Każdy zawodnik posiada obuwie sportowe do gry w hali (z płaską podeszwą, zakaz gry
w śniegówkach).
Każda drużyna posiada jednakowe koszulki z numerami.
Organizator zabezpiecza boisko i piłki na mecze oraz piłki do rozgrzewki przedmeczowej
(po jednej dla każdej z drużyn) oraz opaski dla zawodników „zrzeszonych”
Organizator zabezpiecza sędziów.
Organizator zabezpiecza opiekę medyczną.
Organizator zabezpiecza dla zawodników szatnię z natryskami.
Mecze odbywać się będą wg ustalonego terminarza.
Organizator zobowiązuje się do udzielania aktualnych informacji o wynikach „BLACK
SHADOWS Football Liga 2017/2018” w prasie lokalnej oraz www.mosir.elk.pl
Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
Każdy uczestnik BLACK SHADOWS Football Liga 2017/2018 deklaruje, że nie będzie
domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z
uczestnictwa w zawodach. Uczestnicy imprez organizowanych przez MOSiR Ełk wyrażają
zgodę na robienie i publikowanie zdjęć na www.mosir.elk.pl ,www.facebook.com/mosirelk
i plakatach promujących wydarzenia oraz na swobodne dysponowanie zdjęciami w
ramach współpracy z innymi jednostkami promującymi aktywny wypoczynek.
Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada.
W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.
Za organizację w/w ligi jest odpowiedzialny Dariusz Jeżewski – Menedżer Sportu MOSiR
w Ełku, tel. (087) 610-38-38 w. 44.

