REGULAMIN
rozgrywek „Kęckiej Ligi Młodzików” - sezon 2017/2018
1. Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach.
2. Cel: popularyzacja wychowania fizycznego i sportu wśród dzieci.

3. System rozgrywek:
1) W rozgrywkach uczestniczą dzieci w 8-mio osobowych składach (7 zawodników w polu plus
bramkarz) z rocznika 2005 i młodsi.
2) Celem rozgrywek jest wyłonienie zdobywcy „Pucharu Burmistrza”.
3) Wymaganymi dokumentami są legitymacja szkolna lub inny dokument ze zdjęciem
potwierdzający datę urodzenia.
4) Warunkiem uczestnictwa jest karta zdrowia zawodnika lub lista zbiorowa potwierdzona przez
lekarza. Należy posiadać aktualne badania lekarskie. W przypadku zbiorowej listy
potwierdzonej przez lekarza powinien znaleźć się również zapis: „Dopuszczam do gry …..
(ilość) powyższych zawodników”. Zapis ten uniemożliwi dopisywanie kolejnych zawodników,
których lekarz nie przebadał.
5) Gra zawodnika nie uprawnionego do gry (brak aktualnych badań lekarskich, brak legitymacji
szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym datę urodzenia, rocznik 2004
i starsi, zawodnik grający w dwóch klubach.) skutkuje walkowerem.
6) Mecze rozgrywane są systemem każdy z każdym w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej.
7) Czas trwania zawodów 2 x 30 minut. Przerwa 10 minut. Istnieje możliwość wydłużenia czasu
gry do 2 x 35 minut, o ile drużyny osiągną porozumienie przed zawodami i powiadomią o tym
sędziego.
8) Wymiana zawodników dowolna.
9) Zawodnik opuszczający boisko musi je opuścić w strefie zmian, znajdującej się na własnej
połowie boiska, w bezpośrednim sąsiedztwie ławki rezerwowych..
10) Pole gry:
 Połowa pełnowymiarowego boiska do gry, którego liniami bocznymi są linia środkowa
oraz przedłużona linia „piątki” boiska pełnowymiarowego.
 Bramki 2 x 5m umieszczone na linii pola bramkowego – odpowiednio zakotwiczone
w podłożu.
 Pole karne – od słupków bramkowych należy wyznaczyć łuki o promieniu 9 m i połączyć
je linią prostą (dopuszcza się wyznaczenie pola karnego w kształcie prostokąta (9m od
słupków bramkowych wzdłuż linii bramkowej oraz 9 m w głąb pola gry).

11) Piłka – zawody rozgrywane są piłką nr 4.
12) Przepisy gry – zgodne z Przepisami gry w piłkę nożną z następującymi zmianami:
 Rzut od bramki – bramkarz wznawia grę z pola bramkowego dowolnie (ręką, wykopem).
 Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m, czyli z linii pola karnego (tzw. „szesnastki”).
 Zawodnikowi wykonującemu rzut z autu przysługuje jedna powtórka tego rzutu.
 Nie obowiązuje przepis o spalonym.
13) Terminarz rozgrywek ustala Organizator.
14) Sędziów związkowych oraz miejsce gry zapewniają gospodarze zawodów.
15) Obowiązują kary wychowawcze zgodnie z Przepisami gry w piłkę nożną.
5. Ustalenia końcowe:
1) Wszelkich zmian w terminarzu rozgrywek mogą dokonywać zainteresowane strony,
o wszystkich zmianach należy niezwłocznie powiadomić Organizatora rozgrywek.
2) Obowiązkiem gospodarza zawodów jest niezwłoczne dostarczenie do Organizatora rozgrywek
wyników spotkania (SMS - 603799749, telefon – 33 8411985, e-mail: hala@osir.kety.pl).
3) Do rozgrywek klub może zgłosić tylko jedną drużynę.
6. Naruszenie postanowień Regulaminu spowoduje ukaranie winnej drużyny walkowerem.

7. W kwestiach spornych decyzje podejmuje Organizator rozgrywek.
Wyniki, tabela, terminarz – www.osir.kety.pl

