
Organizator: FUN & FOOTBALL- Przemysław Zając oraz Paweł Stachura
Rabczańska Liga Amatorska
Cele Ligi: ● ▪ propagowanie zdrowego trybu życia, ▪ popularyzacja piłki nożnej jako formy
aktywnego spędzania czasu wolnego,
▪ promocja piłki nożnej wśród mieszkańców
▪ rywalizacja w myśl zasady fair play
Termin i miejsce: Liga będzie rozgrywana na stadionie miejskim w Rabce-Zdrój,
Jana Pawła II 57.
Termin rozpoczęcia: PLANOWANY 17.08.2022- środa
Regulamin: ▪ drużyny rozgrywają mecze systemem „każdy z każdym” mecz i rewanż
▪ każdy zespół musi mieć jednolite stroje sportowe
▪ zawodnik w trakcie ligi może reprezentować barwy tylko jednego zespołu
▪ do ligi drużyna może zgłosić maksymalnie 20 zawodników, w drużynie może być 4
zawodników zgłoszonych z lig wyższych niż A-klasa, na boisku w trakcie trwania meczu
maksymalnie 2 może grać.
▪ listę zgłoszeniową należy dostarczyć organizatorowi w terminie do dnia rozpoczęcia
rozgrywek- 17.08.2022. zgłoszenia tylko na liście zgłoszeniowej na piśmie ze zgodami
zawodników/ RODO/,
▪ zawodnicy nieletni – 16-18 lat będą rozgrywać mecze tylko z podpisaną zgodą rodzica na
udział w lidze
▪ przed przystąpieniem do rozgrywek każdy zawodnik składa pisemne oświadczenie
informujące o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych, co do uczestnictwa w
rozgrywkach oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie doznane kontuzje i
obrażenia ciała podczas rozgrywek, zgodę na przetwarzanie danych osobowych/RODO/na
potrzeby rozgrywek zaakceptowanie i przestrzeganie regulaminu.
▪ Zawodnik wpisany w sprawozdaniu wyraża zgodę na uczestnictwo w Rabczańskiej Lidze
Amatorskiej na swoją odpowiedzialność,
▪ przed rozpoczęciem meczu kapitanowie lub kierownicy obydwu drużyn zobowiązani są do
czytelnego wypełnienia protokołu oraz stwierdzenia własnoręcznym podpisem prawdziwości
danych
▪ kapitan lub kierownik może zwrócić się do sędziego o sprawdzenie tożsamości
zawodników drużyny przeciwnej. Powyższa decyzja musi być zgłoszona sędziemu przed
rozpoczęciem, w przerwie lub bezpośrednio po zakończeniu spotkania
▪ zespoły grają w składach 7 osobowych (6 graczy w polu + bramkarz) ▪ minimalna liczba
zawodników jaka może być dopuszczona do meczu to 5 osób, w przypadku braku
minimalnej liczby zawodników sędzia odgwizduje walkowera
▪ zespół może dokonać nieograniczonej liczby zmian w trakcie każdego meczu
▪ zmiany są powrotne/nie hokejowe/
▪ zmiany odbywają się w wyznaczonej strefie bezpośrednio przed ławką rezerwowych danej
drużyny ▪ zmiana zawodników następuje zarówno kiedy piłka jest w grze jak i poza grą, z
zachowaniem następujących warunków: – zawodnik opuszczający boisko musi przekroczyć
linię boczną w obrębie strefy zmian – zawodnik wchodzący na boisko musi uczynić to
również w obrębie strefy zmian, ale nie wcześniej niż zawodnik schodzący – jeżeli zmiana
zostanie przeprowadzona nieprawidłowo to gra winna być przerwana, zawodnik wchodzący
zostaje napomniany żółtą kartką, (kara 2 minut) grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim
przyznawanym drużynie przeciwnej z miejsca gdzie była piłka w chwili przerwania gry
▪ przepis o spalonym nie obowiązuje



▪ bramkarz wprowadza piłkę do gry z tak zwanej piątki/5 metr/. Za przekroczenie tego
przepisu sędzia dyktuje rzut wolny pośredni z linii pola karnego/za drugim razem/,
▪ czas na wznowienie gry przez bramkarza wynosi 6 sekund. Po przekroczeniu tego czasu
sędzia dyktuje rzut wolny pośredni z linii pola karnego
▪ Jeżeli zawodnik/bramkarz/ otrzyma czerwoną kartkę schodzi z boiska, a w bramce
zastępuje go drugi bramkarz lub zawodnik z pola, a drużyna gra w osłabieniu do końca
meczu,
▪ drużyna w trakcie meczu może wycofać bramkarza. Zawodnik wchodzący musi posiadać
inny kolor koszulki i obowiązują go te same przepisy co schodzącego bramkarza
▪ wrzut z autu wykonuje się ręką z linii bocznej boiska ,
▪ na wykonanie wrzutu z autu i rzutu rożnego zawodnik ma 6 sekund. Jeśli czas zostanie
przekroczony w przypadku wykonywania rzutu rożnego, drużynie przeciwnej przyznany
zostaje rzut wolny pośredni z łuku pola rożnego. Jeżeli wrzut z autu nie zostanie wykonany
w ciągu 6 sekund to wówczas zostaje on powtórzony przez zawodnika drużyny przeciwnej ▪
z wrzutu z autu nie można bezpośrednio zdobyć bramki
▪ przy rzucie wolnym, rzucie rożnym i rzucie z autu odległość zawodnika broniącego od piłki
wynosi 5 metrów
▪ jeżeli w momencie wykonywania rzutu wolnego, rożnego i rzutu z autu zawodnik drużyny
przeciwnej znajduje się bliżej piłki niż wymagana odległość wówczas sędzia/za pierwszym
razem ostrzeżenie/ następne napomina będą karane żółtą kartką/2 minuty/ oraz nakazuje
powtórzenie stałego fragmentu gry
▪ do sędziego zawodów zwraca się tylko kapitan zespołu
▪ zawody należy zweryfikować jako walkower (3-0) w przypadku: – drużyny, która nie stawi
się do zawodów w czasie 10 minut od ustalonej godziny spotkania – drużyny, w której
wystąpi nieuprawniony zawodnik – drużyny, która przed zakończeniem meczu zejdzie z
boiska – drużyny której liczba graczy będzie mniejsza niż 5
▪ w przypadku uzyskania korzystniejszego wyniku niż walkower, utrzymuje się ilość bramek
strzelonych przez zespół zwycięski natomiast anuluje się bramki strzelone przez drużynę,
która przegrywa walkowerem ▪ rzut karny wykonuje się z odległości 10 m
▪ każdy mecz trwa 50 minut – 2 połowy po 25 minut, przedzielone przerwą trwającą 2 minuty
▪ czas zatrzymywany będzie tylko w następujących momentach: – w wyniku kontuzji jednego
z zawodników – kiedy piłka znajdzie się na trybunach – w przypadkach losowych na
wyraźną sugestię sędziego
● ▪ za zwycięstwo zespół otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt. ▪ sędzia
może ukarać zawodnika żółtą lub czerwoną kartką – również będącą konsekwencją drugiej
żółtej kartki (czerwona kartka zawodnik wykluczony do końca meczu)
▪ zawodnik ukarany czerwoną kartką będącą również konsekwencją drugiej żółtej jest
całkowicie wykluczony z gry w danym spotkaniu oraz zostaje odsunięty od gry w kolejnym
meczu, (za brutalne wejścia oraz wysoce niesportowe zachowanie zawodnik może otrzymać
karę 5 meczy a nawet całkowite wykluczenie z ligi)
▪ drużyna grająca w z mniejszą liczbą graczy np.: 5,6, może uzupełnić skład w każdej chwili,
drużyna przeciwna, która zachowa się fair play gra do końca z mniejszą ilością zawodników,
/nie można grać w 4 osobowym składzie/,
▪ za niesportowe zachowanie np. obraźliwe gesty i słowa zawodnik może zostać ukarany
(żółtą kartką- 2 minuty), bądź całkowicie wykluczony z gry (czerwona kartka), ▪ zawodnik
pauzuje za Trzecią/3/, Szóstą/6//jeden mecz/ oraz Dziewiątą/9//dwa mecze/żółtą kartkę.
▪ Art. 5. Kolejność w tabeli:



5.1. W Rozgrywkach Amatorskiej Ligi Rabczańskiej kolejność Drużyn w tabeli: ustala się
według liczby zdobytych punktów.
5.2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa lub więcej drużyn o zajętym
miejscu decydują, w kolejności:
5.2.1. przy dwóch zespołach: a) liczba zdobytych punktów w meczach między tymi
drużynami, b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i
utraconymi bramkami w meczach między tymi drużynami, c) przy dalszej równości,
korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach , d) przy dalszej równości, większa
liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach,
▪ Zgłoszenia: Zgłoszenia do zawodów należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do
22.08.2022 roku.
● Postanowienia końcowe o przy ustalaniu klasyfikacji końcowej oraz braku
wpisu/regulamin/ obowiązują aktualne przepisy PZPN o zawodnicy biorą udział w
rozgrywkach na własną odpowiedzialność. o Rabczańska Liga Amatorska oraz kierownicy
drużyn nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki powstałe w trakcie
rozgrywek, o ze względu na nieznajomość zawodników liga Rabczańska Liga Amatorska
podjęła decyzję że zawodnika zrzeszonego można sprawdzić do następnej kolejki po
rozegranym meczu /do siedmiu dni/ po udowodnieniu nieuprawnionego zawodnika drużyna
będzie ukarana walkowerem, o Organizator RLA podjął decyzję o nie przekładanie meczy, o
Drużyna, która nie zgłosi się na zawody w danej kolejce otrzymuje walkower, -3 punkty do
tabeli oraz karę finansową 100 złotych płatne do drugiej kolejki następnego spotkania, o
Drużyna, która zgubi piłkę w trakcie meczu i nie dostarczy jej do końca rozgrywek w danym
dniu zobowiązana jest dostarczyć piłkę odpowiednią do utraconej, lub równowartość ceny
piłki do następnej kolejki, o za niesportowe zachowanie zawodników oraz osób
odpowiedzialnych odpowiada cała drużyna. Organizator zastrzega sobie prawo do
wykluczenia danej drużyny z rozgrywek bez zwrotu kwoty wpisowego, ani jego części. o
sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek ostatecznie rozstrzyga przedstawiciel
organizator RLA.


