
REGULAMIN GNIEWSKIEJ LIGI FUTSALU SEZON 2018/2019

Artykuł I - Cel rozgrywek
§ 1

Celem rozgrywek Gniewskiej Ligi Futsalu jest popularyzacja futsalu oraz wyłonienie najlepszej drużyny, której
zostanie przyznany tytuł mistrzowski Gniewskiej Ligi Futsalu.

Artykuł II - Organizator rozgrywek
§ 2

1. Organizatorem rozgrywek jest GOSiR Gniew zwany dalej Organizatorem.
2. Najwyższym organem nadzorującym rozgrywki jest Organizator, który
- opracowuje terminarz spotkań
- weryfikuje wyniki spotkań
- rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek
- prowadzi ewidencję zawodników oraz statystykę rozgrywek.
3. Organizator jest zobowiązany zapewnić:
- odpowiednią piłkę do gry,
- szatnie (przebieralnie),
- obsługę medyczną,
- sędziów do prowadzenia spotkań.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy podmienione lub zaginione w trakcie trwania rozgrywek.

Artykuł III - Termin i miejsce rozgrywania spotkań
§ 3

Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem dostarczonym kierownikom drużyn najpóźniej do
21.11.2018.

§ 4

1. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 5 min po terminie ustalonym przez
Organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów. 
2.  Każda  drużyna,  uczestnicząca  w rozgrywkach  może  w trakcie  całego  sezonu „oddać”  walkowerem  trzy
spotkania. Konsekwencje nie rozegrania meczu to: przyznanie przeciwnikowi 3 pkt. (wynik jest weryfikowany
na 0:5) oraz kara finansowa w wysokości 50 zł. Kwota ta powinna zostać wpłacona w kasie GOSiR Gniew
(portiernia).  Otrzymany  paragon  potwierdzający  wpłatę  należy  przedstawić  przed  rozpoczęciem  kolejnego
meczu ukaranej drużyny sędziemu pomocniczemu. W przypadku braku wpłaty za walkower zespół nie zostanie
dopuszczony do kolejnego meczu. 
3. Więcej niż trzy przyznane walkowery są równoznaczne z dyskwalifikacją drużyny z Ligi. Gdy rozegrała ona 
mniej niż 50% meczy, rozegrane mecze uznaje się jako nie odbyte. Powyżej 50% wyniki zostają zachowane, a 
każdej drużynie, która miała rozgrywać mecz ze zdyskwalifikowaną drużyną dopisuje się punkty (3 pkt) i 
bramki jak za walkower (5:0).                                                                                                                                  
4. Powyższy zapis obowiązuje również w przypadku, gdy drużyna sama zrezygnuje z udziału w rozgrywkach.   
5. Wszystkie drużyny obowiązuje przedstawiony przed rozgrywkami terminarz.

§ 5

1. Zawody są przeprowadzane na Hali Widowiskowo – Sportowej GOSiR w Gniewie.
2. Rozgrywki GLF prowadzone są zgodnie z ustalonym terminarzem.

Artykuł IV - Zgłoszenie drużyny do rozgrywek
§ 6

Do rozgrywek zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią w terminie ustalonym przez organizatora
regulaminowe formalności takie jak;

1. Elektroniczne zgłoszenie zespołu:
 wypełniony formularz zgłoszeniowy (wersja doc, bez podpisów zawodników) który należy przesłać na

adres animator@sport-gniew.pl   do 19. 11. 2018 r., który powinien zawierać:
- dokładną nazwę drużyny,

mailto:animator@sport-gniew.pl


- adres e-mail i numer telefonu kontaktowego przedstawiciela drużyny uprawnionego
do podejmowania decyzji techniczno – organizacyjnych
- wypełnioną listę startową z danymi osobowymi zawodników

 wpłacenie opłaty wpisowej w wysokości:
 700 zł – płatne w dwóch ratach (I rata 500 zł do 24.11.2018, II rata 200 zł między
01.01.2019 a  14.01.2019r.)  w  księgowości  GOSiR-u  przy  ul.  Kusocińskiego  10,  od
poniedziałku  do  piątku  w  godz.  od  7.00  do  15.00,  lub  na  portierni  Hali
Wodowiskowo – Sportowej w Gniewie 

Organizator zastrzega sobie odmowę przyjęcia wpłaty bez podania przyczyny.
2. Wpisowe podlega przepadkowi również z Artykułu III § 4 pkt.3 i 4.

3.  W  PELMED  Gniewska  Liga  Futsalu  obowiązuje  limit  występujących  drużyn  w  liczbie  –  12
(decyduje kolejność zgłoszeń).

Artykuł V - Zgłoszenie zawodników do gry
§ 7

1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (decyduje data urodzin). 
2. Pisemne zgłoszenie (na drukach Organizatora) zawodników powinno zawierać ich dane osobowe tj. imię i
nazwisko oraz datę urodzenia. W przypadku zawodników niepełnoletnich, którzy nie mają ukończone 18 lat,
wymagana jest pisemna zgoda na grę, rodziców lub prawnych opiekunów. Zgłoszenie to musi być dostarczone
do organizatora najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszej kolejki.
3. Do ligi  drużyna może zgłosić maksymalnie 15 osób,  dodatkowo w po rozegraniu  5 kolejki  spotkań
można dopisać trzech zawodników.
4. Za dopisanie zawodnika do zespołu w czasie trwania rozgrywek ustala się opłatę w wysokości 30 zł.
5. Zawodnik w sezonie 2018/2019 może reprezentować tylko jeden zespół.

§ 8

Zawodnika uznaje się  za uprawnionego do gry w danym zespole,  jeżeli  jego nazwisko i  imię figuruje na
zbiorczej liście drużyny, potwierdzonej własnoręcznym podpisem, potwierdzonym przez kierownika drużyny
oraz przez organizatora.

§ 9

1. Kapitanowie  drużyn  mają  prawo  wnieść  protest  dotyczący  tożsamości  zawodników  drużyny.  W  razie
jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danym zespole, kapitan
drużyny  przeciwnej  ma  prawo  zażądać  dowodu  tożsamości  (  dowód  osobisty,  prawo  jazdy,  paszport,
legitymacja  w  wypadku  zawodnika  niepełnoletniego),  który  pozwoli  stwierdzić  obecność  zawodnika  w
składzie swojej drużyny. W sytuacji, gdy zawodnik nie posiada przy sobie dowodu tożsamości to może go
dostarczyć  sędziemu  najpóźniej  do  końca  spotkania,  nie  dostarczenie  dowodu  tożsamości  oznacza,  że
zawodnik jest nieuprawniony do gry w tym meczu (tłumaczenie - ale wszyscy wiedzą, że ja gram w tym
zespole  -  jest  bezprzedmiotowe).  Protesty kapitanów odnośnie  tożsamości  zawodnika,  mogą być  składane
najpóźniej do końca spotkania u sędziego. W innym terminie protesty nie będą przyjmowane.
2. Za  wystawienie  do  składu  zawodnika  nie  uprawnionego  do  gry  zostaje  przyznany  walkower  dla
drużyny  poszkodowanej  (walkower  5:0),  w  wypadku  gdy  w  obu  drużynach  wystąpią  zawodnicy
nieuprawnieni to zostanie przyznany walkower obustronny.

Artykuł VI - Zmiana nazwy drużyny
§ 10

Warunki, jakie należy spełnić, aby zmienić nazwę: zawiadomić pisemnie organizatora o chęci rozszerzenia
nazwy i podać proponowaną pełną nazwę oraz uiścić opłatę w księgowości Organizatora (GOSiR Gniew) w
kwocie 100 złotych.

Artykuł VII - Przepisy i zasady gry
§ 11

Punktacja: zwycięstwo - 3 pkt, remis - 1 pkt, porażka - 0 pkt.

1. Mecze  rozgrywane  systemem „każdy  z  każdym”  na  boisku  do  piłki  ręcznej  z  bramkami  3x2  m,  piłką
futsalową (niski kozioł) w rozmiarze 4.



2.  Czas  trwania  meczu  to  2 x  20  minut,  z  3  minutową przerwą  na  zmianę  stron. Pierwszą  i  drugą  część
spotkanie kończy syrena lub gwizdek sędziego. Bramka zdobyta po sygnale syreny lub gwizdku sędziego nie
zostaje uznana.

3.  Mecze  Ligi  prowadzą  sędziowie  wytypowani  przez  Organizatora  rozgrywek,  którzy  odpowiadają  za
obiektywne  prowadzenie  zawodów.  Uprawnienia  sędziego  i  posługiwanie  się  prawem  nadanym  mu  przez
przepisy gry, rozpoczynają się z chwilą wejścia na obiekt gdzie rozgrywane będą zawody. Rozstrzygnięciom
sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas chwilowej przerwy w grze oraz gdy piłka
jest poza grą. Zawodnik rezerwowy również podlega władzy i jurysdykcji sędziego. Ta sama sytuacja dotyczy
wszystkich zawodników po zakończeniu  spotkania,  aż  do momentu opuszczenia  przez  sędziego  obiektu.  W
przypadku braku sędziów podstawowych spotkania mogą prowadzić osoby wyznaczone przez organizatorów.

4. W momencie rozpoczęcia meczu na boisku w każdej drużynie musi być przynajmniej 4 zawodników (w tym
także  bramkarz).  W  przeciwnym  razie  mecz  się  nie  odbędzie,a  drużynie  która  jest  w  komplecie  zostanie
przyznany  walkower.  Jeżeli  natomiast  w obydwu drużynach  nie  znajdzie  się  określona  liczba  zawodników
następuje obustronny walkower (0-5).

5 Jeśli wykluczenia zawodników poskutkują tym, iż na boisku w trakcie trwania meczu znalazłoby się mniej niż
3 zawodników w jednej drużynie, mecz zostaje przerwany walkowerem.

6. Decyzje sędziów prowadzących mecze są niepodważalne.

7. W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny w sposób
kulturalny i taktowny, nie dotyczący podjętej przez niego decyzji.

8.  Jeśli  piłka  wypada  poza  boisko,  na  życzenie  sędziego  czas  jest  zatrzymywany  przez  stolik  sędziowski.
Wznowienie czasu następuję na gwizdek sędziego głównego prowadzącego mecz.

9. Każda drużyna może dokonać zmiany w trakcie trwania meczu w dowolnej ilości. Zmiany odbywają się w
wyznaczonych sektorach boiska (źle dokonana zmiana będzie karana  żółtą kartką i karą 2 minut). W przypadku
gdy zawodnik przebywający w strefie zmian zostanie ukarany żółtą lub czerwoną kartką, skutkuje to osłabienie
drużyny i opuszczeniem placu gry przez jednego zawodnika.

10. Wślizg jest dozwolony.

11. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie za wyjątkiem złapania przez bramkarza piłki w ręce od zawodnika z
tej samej drużyny, a rzut wolny wykonywany jest z linii pola karnego.

12.  Przy  wykonywaniu  wszystkich  stałych  fragmentów  gry,  zawodnicy  drużyny  przeciwnej  muszą  być  w
odległości 5 m, a czas wznowienia gry nie może przekroczyć 5 sekund.

13. Rzuty karne wykonywane będą z linii wyznaczonej przez sędziego - 6m.

14.  Drużyna, która popełni 6 przewinień w jednej połowie (tzw. faule kumulowane) zostaje ukarana rzutem
karnym przedłużonym z 9m, każdy kolejne przewinienie to ponownie rzut karny przedłużany.

15.  Rzut z autu należy wybijać nogą zza linii bocznej boiska w odległości do 0,5 m (czas 5 sekund). Bramki
strzelone bezpośrednio z rzutu z autu nie zostają uznane.

16. Za niesportowe zachowanie np. wulgaryzmy lub brutalną grę zawodnik może być ukarany czerwoną kartką,
która skutkuje opuszczeniem placu gry do końca spotkania, zawieszeniem i osłabieniem drużyny na 5 minut. Po
upływie 5 min na boisko może wejść inny zawodnik drużyny.

a) faule i przewinienia karane są żółtą kartką i karą 2 minut. Chyba, że padnie bramka dla drużyny przeciwnej,
w tej sytuacji zawodnik ukarany lub inny z tej samej drużyny wraca na plac gry. W przypadku, gdy karę odbywa
dwóch zawodników po stracie bramki może wejść tylko jeden z nich (ten któremu zostało mniej czasu kary).

b)zawodnik odbywa karę przy stoliku sędziowskim. Za pomiar czasu kary, jak również możliwość powrotu na
boisko odpowiada stolik sędziowski;

c) w przypadku gdy bramkarz otrzyma karę, odbywa ją sam (niedopuszczalne jest, aby za bramkarza odbywał
karę zawodnik z pola);

d)  dwie żółte kartki w meczu skutkują jedną kartką czerwoną,  która powoduje opuszczenie placu gry przez
zawodnika do końca spotkania i karą 5 minut dla drużyny. Po upływie 5 min lub stracie bramki na boisko może
wejść inny zawodnik drużyny;

e) trzy  żółte  kartki  uzyskane  w  czasie  trwania  ligi  przez  jednego  zawodnika,  powodują  absencję  tegoż
zawodnika  w 1  najbliższym meczu.  Kolejne  trzy  żółte  kartki  skutkują  drugą  pauzą  w jednym najbliższym
spotkaniu, a każda następna kartka to pauza jednego meczu.



f) czerwona kartka uzyskana bezpośrednio przez zawodnika powoduje absencję w 1 najbliższym meczu, w razie
brutalnego faulu, niesportowego zachowania, bójki na boisku, ławce rezerwowych lub trybunach, oraz innych
zajść. Organizator ma prawo do zwiększenia okresu dyskwalifikacji z wykluczeniem zawodnika z ligi włącznie.

17.  Bramkarz  rozpoczyna  grę  rzucając  piłkę  ręką  (czas  rozpoczęcia  to  5  s),  w  przeciwnym  wypadku  jest
wykonywany rzut wolny pośredni. Bramki zdobytej rzutem piłki ręką przez bramkarza nie uznaje się. 

18. Przepis o spalonym nie obowiązuje.

19. W przypadku, gdy drużyna wycofa się z turnieju do połowy rozgrywek   to wyniki meczów z jej udziałem są
anulowane i wpisywany jest walkower 0 : 5. Natomiast, gdy rozegra więcej niż połowę spotkań, wyniki meczów
nie będą anulowane.

20. W przypadku 5 minutowego spóźnienia się jednej z drużyn sędzia odgwizduje walkower.  Wyjątkiem są
sytuacje nadzwyczajne, przez które drużyna nie może dojechać. Wtedy decyzje podejmuje organizator.

21. Więcej niż trzy przyznane walkowery są równoznaczne z dyskwalifikacją drużyny z turnieju. Gdy rozegrała
ona mniej niż 50% meczy, rozegrane mecze uznaje się jako nie odbyte. Powyżej 50% wyniki zostają zachowane,
a każdej  drużynie,  która miała rozgrywać mecz z zdyskwalifikowaną drużyną dopisuje się punkty (3 pkt) i
bramki jak za walkower (5:0).

22. Za bójki, rękoczyny, wyzwiska, spożycie alkoholu podczas trwania turnieju na obiekcie hali – zawodnik
dopuszczający się wymienionych czynów zostaje zdyskwalifikowany z udziału w Lidze.

23. Drużyny mogą rozgrzewać się przed meczem w sposób nie utrudniający: gry drużynom rozgrywającym swój
mecz, sędziom, organizatorom.

24. Organizator nie zapewnia piłki na rozgrzewkę.

25. W lidze nie ma awansów i spadków.

26. Rozgrywki prowadzone wg terminarza opracowanego przez Organizatora.
27.  Kolejność w tabeli: 
a) liczba punktów,
b) wynik bezpośredniego pojedynku, 
c) różnica bramek, 
d) ilość zdobytych bramek,
e) rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach rozgrywek w trakcie sezonu w przypadku uzyskania
równej ilości punktów stosuje się zasadę uwzględniającą wyniki bezpośrednich spotkań. Różnica bramek będzie
uwzględniana w dalszej kolejności, wtedy, gdy dwa zespoły ze sobą jeszcze nie grały lub w przypadku więcej
niż dwóch zespołów – gdy nie wszystkie grały pomiędzy sobą.
28.  W przypadku, gdy jednakową ilość punktów zdobędą więcej niż 2 zespoły, wówczas sporządza się tzw.
"mała  tabelę"  uwzględniającą  tylko  wyniki  pomiędzy  zainteresowanymi  drużynami.  W  takim  wypadku  o
kolejności w tabeli decyduje: korzystniejsza różnica bramek, większa ilość zdobytych bramek. W przypadku,
gdy nie można w ten sposób sklasyfikować drużyn, o kolejności decydują rzuty karne między zainteresowanymi
drużynami - seria 5 rzutów karnych, a w dalszej kolejności rzuty karne do momentu wyłonienia zwycięzcy.
Przepis ten dotyczy tylko drużyn rywalizujących o miejsca 1-2; 2-3; 3-4.

Artykuł VIII - Badania lekarskie i ubezpieczenia zawodników
§ 12

1. Organizator zaleca, by zawodnik  we własnym zakresie poddał się badaniom lekarskim.
2. Organizator nie będzie wymagał od zawodników zaświadczeń lekarskich, jedynie oświadczenie o
braku przeciwwskazań lekarskich do uprawiania zajęć sportowo-rekreacyjnych.
3.  Każdy  zawodnik  gra  z  własnej  nieprzymuszonej  woli,  wobec  czego  organizatorzy  nie  ponoszą
odpowiedzialności  za  ewentualne  nieszczęście,  uszczerbek  na  zdrowiu  spowodowany zdarzeniem w trakcie
spotkań ligowych. W turnieju mogą brać udział tylko zawodnicy nie mający przeciwwskazań zdrowotnych, za
co pełną odpowiedzialność ponosi  każdy z uczestników (w przypadku nieletnich – opiekun prawny/rodzic).
Ewentualne  dodatkowe  ubezpieczenie  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  spoczywa  na  uczestnikach
rozgrywek.
4.  Zaistniałe kontuzje w czasie gry należy zgłosić sędziemu najpóźniej po zakończeniu meczu, w dniu jego
rozgrywania w celu ujęcia notatki w sprawozdaniu.

§ 13

1. Ubezpieczenia  zawodników od następstw nieszczęśliwych  wypadków mający  związek  z  udziałem w
rozgrywkach Gniewskiej Ligi Futsalu, drużyny ponoszą we własnym zakresie.



Artykuł IX - Ubiór zawodnika
§ 14

1. Drużyny biorące  udział  w rozgrywkach  Gniewskiej  Ligi  Futsalu zobowiązane są do występowania  w
jednolitych  koszulkach,  przy  czym  bramkarze  obydwu  zespołów  również  muszą  różnić  się  ubiorem  od
pozostałych  zawodników.  Kapitan  drużyny  powinien  posiadać  opaskę  na  ramieniu,  wskazującą  na  jego
funkcję.
2. W przypadku,  gdy obydwa zespoły przystąpią do spotkania w bardzo podobnych strojach,  obowiązek
zmiany ubioru spada na drużynę, która pełni rolę gospodarza.

Artykuł X - Sędziowie
§ 15

1. Obsadę sędziowską zapewnia Organizator.

Artykuł XI - Sprawozdania z zawodów
§ 16

1. Druk sprawozdania z zawodów dostarcza sędzia pomocniczy.
2. Kierownicy  drużyny  zobowiązani  są  przed  zawodami  do  czytelnego  wpisania  imion  i  nazwisk  swoich

zawodników do sprawozdania, zgodnie z numeracją na koszulkach i podpisania sprawozdania (drukowanymi
literami)

§ 17

1. Na podstawie sprawozdań sędziowskich, organizator zatwierdza wyniki i  sporządza komunikat z
całej kolejki oraz umieszcza je na stronie internetowej i na Facebook’u Gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Gniewie.

Artykuł XII - Nagrody
§ 18

1. Nagrody:
I miejsce  nagroda finansowa  1000 zł
II miejsce  nagroda finansowa    800 zł
III miejsce nagroda finansowa     600 zł
IV miejsce  nagroda finansowa    400 zł
V miejsce karta podarunkowa    300 zł

Piłki dla każdej drużyny.

Puchary dla każdej drużyny.

2. Organizator  prowadzi  klasyfikację  na  "Najlepszego  strzelca",  „Najlepszego  bramkarza”,  „Najlepszego
zawodnika” oraz ranking "Fair Play". Zwycięzcy w wyżej wymienionych kategoriach otrzymają pamiątkowe
statuetki.

Artykuł XIII - Protesty
§ 19

Wszystkie protesty rozpatrywane są przez Organizatora. Warunkiem rozpatrzenia protestu jest wpłacenie
kaucji protestowej w wysokości 50,00, która w przypadku uzasadnionych pretensji zostanie zwrócona.

Artykuł XIV - Sankcje karne
§ 20

1. W  rozgrywkach  obowiązują  kary  indywidualne  w  postaci  napomnień  (żółta  kartka)  oraz  wykluczeń
(czerwona  kartka).  Ocena  rodzaju  przewinienia  zależna  jest  tylko  i  wyłącznie  od  decyzji  sędziego
prowadzącego zawody i jest nieodwołalna.



2. Wszystkie sprawy związane z karami i wykroczeniami rozpatrywane będą przez Organizatora w oparciu o
sankcje karne przedstawione w dalszej części niniejszego regulaminu.3. Wszystkie sprawy związane z karami
i wykroczeniami rozpatrywane będą przez Organizatora w oparciu o sankcje karne przedstawione w dalszej
części niniejszego regulaminu. Podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do zawodnika ukaranego
karą indywidualną jest tylko i wyłącznie pisemny opis zawarty w sprawozdaniu sędziowskim.
4.  Zawodnik  po otrzymaniu kary wykluczenia  (czerwona kartka)  automatycznie  nie może  brać  udziału  w
najbliższym spotkaniu swojej  drużyny.  Jego ewentualny udział w kolejnych spotkaniach uzależniony jest od
otrzymania orzeczenia o wysokości kary.
5. Za niesportowe zachowanie drużyna może być ukarana karą finansową do 100 zł.
6. Za gwałtowne, agresywne zachowanie, drużyna może być ukarana karą finansową od 50 do 200 zł
7.  Drużyna  zostanie  ukarana  karą  finansową  w  wysokości  100  zł  za  każdorazowe  nie  przestrzeganie
Regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej GOSiR Gniew.
8.  Za  porządek w szatni,  strefie  technicznej  boiska  oraz  jego bezpośredniego  otoczenia  (przed
meczem,  w  trakcie  meczu,  a  także  po  zakończeniu  zawodów)  odpowiedzialni  są  kapitanowie
drużyn. 

Artykuł XV - Wymiary kar
§ 21

1. Po otrzymaniu trzeciej żółtej kartki zawodnik jest odsunięty od kolejnego meczu.
2. Karą za czerwoną kartkę jest odsunięcie od jednego (kolejnego) meczu.
3. Za otrzymanie czerwonej kartki w konsekwencji dwóch wcześniejszych żółtych w jednym meczu zawodnik
nie jest karany odsunięciem od spotkania za czerwoną kartkę. Kartki żółte są akumulowane.
4. Organizator  może ukarać  dodatkowo zawodnika,  uczestniczącego w rozgrywkach GLF,  zakazem gry na
więcej spotkań - za wybitnie niesportowe zachowanie:
a) za słowne znieważenie sędziego lub organizatora, potwierdzone opisem zdarzenia w protokole - min
3 kolejne spotkania drużyny
b) naruszenie nietykalności cielesnej sędziego lub organizatora - wykluczenie do końca rozgrywek w
danej edycji;
c) dodatkowo, drużyna zawodnika wykluczonego może zostać ukarana karą pieniężną w wysokości 100,00
zł, płatną w ciągu 7 dni od wydania ostatecznej decyzji w sprawie wykluczenia.
d) brak  wpłaty  przez  drużynę  ukaraną  w podanym terminie  skutkować  będzie  wykluczeniem  drużyny  z
dalszych rozgrywek. W takim przypadku § 4 pkt 3 stosuje się odpowiednio.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wymiaru kary dla winnego zawodnika w sytuacji, gdy nastąpią
dodatkowe okoliczności lub zaistnieją trudności w zakwalifikowaniu przewinienia do odpowiedniego punktu
niniejszego artykułu.
6. Odpowiedzialność  za  kontrolę  ilości  kartek  u  poszczególnych  zawodników  w  swoich  drużynach
spoczywa na kierownikach zespołów.
7. Drużyna zostanie ukarana walkowerem ( walkower 5:0 ) jeżeli:

- zostanie zdekompletowana,
- samowolnie opuści pole gry,
- wystąpi nieuprawniony zawodnik,
- sędzia lub sędziowie zostaną czynnie znieważeni przez zawodników,
- lub wystąpią inne nie przewidziane sytuacje które organizator zakwalifikuje jako naruszenie przepisów.

Artykuł XVI - Przejścia zawodników
§ 22

1. Przejście zawodnika z zespołu do zespołu nie jest możliwe, zawodnik rozgrywający mecz w jednej drużynie
nie może rozgrywać meczy w innych drużynach w danym sezonie.

Artykuł XVII – Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:
               § 23

1.  Dane  osobowe  uczestników  rozgrywek  będą  przetwarzane  w  celach  organizacji  i  promocji  imprezy
sportowej, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania i wydania nagród.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i  Rekreacji z  siedzibą  w Gniewie 83 –
140 przy ul. Kusocińskiego 10.



Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014r. poz. 1182 i 1662
oraz 2015r. Poz. 1309),
3.  Przetwarzanie i  wykorzystanie danych obejmuje również publikację:  imienia,  nazwiska,  roku urodzenia,
nazwy  miejscowości  i  nazwy  drużyny  na  stronie  internetowej  GOSiR  oraz  na  profilach  internetowych
zarządzanych przez GOSiR takich jak Facebook, Youtube, Google i inne.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do
udziału w zawodach.
6.  Uczestnicy  rozgrywek  wyrażają  zgodę  na  wykorzystanie  wizerunku,  przez  Gminny  Ośrodek  Sportu  i
Rekreacji,  83 – 140 Gniew, ul. Kusocińskiego 10 oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów
filmowych  zawierających  wizerunek  zawodników  na  stronie  internetowej  GOSiR  oraz  na  profilach
internetowych zarządzanych przez GOSiR takich jak Facebook,  Youtube, Google i in., a także w mediach w
celu informacji i promocji.
7. Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

Artykuł XVIII - Postanowienia końcowe

§ 24
1.  Niniejszy  regulamin  jest  jedyną  podstawą  rozgrywek  Gniewskiej  Ligi  Futsalu  w  sezonie  2018/19.
Powoływanie się na precedensy z poprzednich rozgrywek jest niedopuszczalne.
2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi, który ma prawo dokonywać
jego zmian.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy dyscyplinarne PZPN.
4. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem Gniewskiej Ligi Futsalu i zobowiązany jest
do jego przestrzegania.
5. Zapisując się do udziału w rozgrywkach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
6. Wszelkie opłaty związane z liga będą przyjmowane w księgowości GOSiR-u przy ul. Kusocińskiego 10 od
poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 lub na portierni Hali Wodowiskowo – Sportowej w Gniewie 
7. W trakcie rozgrywek prowadzona będzie klasyfikacja "FAIR PLAY" wg następujących zasad punktowych;
napomnienie (ż.k) - (-5 pkt.) Wykluczenie (cz.k) - (- 20 pkt) Walkower - (-50 pkt) W przypadku jednakowej
ilości ujemnych punktów o w wyższym miejscu w klasyfikacji "Fair Play" decyduje wyższa lokata drużyny w
końcowej tabeli danego sezonu.
8. Zgłoszenie do Gniewskiej Ligi Futsalu oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.

Na obiekcie w którym rozgrywane są mecze obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu podczas
rozgrywek .

Zespoły biorące udział w rozgrywkach Gniewskiej Ligi Futsalu zobowiązane są do ścisłego przestrzegania
regulaminu obowiązującego na obiekcie sportowym.

                   Organizator


