
III Edycja Przeciszowsko – Zatorskiej amatorskiej ligi piłki nożnej. 

I. 1. Organizatorzy: Organizatorami ligi są animatorzy boisk „Orlik 2012” z Przeciszowa  
i Zatora (Palczowice), tj. Michał Romański, Bogusław Bartula oraz Łukasz Gołąb.

II. PRZEPISY OGÓLNE:

1.  Miejscem rozgrywania meczy są boiska Orlik 2012 w Przeciszowie oraz Palczowicach
2. W każdej zgłoszonej do rozgrywek drużynie może występować minimum 6 a 
maksymalnie 12 zawodników
3. Zabrania się udziału zawodnikom zrzeszonym w rozgrywkach seniorskich PZPN, 
którzy rozegrali przynajmniej jeden mecz w sezonie 2013/2014
4. Za udział w meczu zawodnika nieuprawnionego, przyznaje się walkower
5. Dopuszcza się do udziału zawodników którzy ukończyli 15 lat. 
6. Każda drużyna posiada swojego kierownika, który zgłasza drużynę oraz odpowiada za 
wszelkie sprawy związane z drużyną oraz kontakt z organizatorami. 
7. Mecz ligowy będzie trwał 2 x 25 minut z 5 minutową przerwą. 
8. Przed każdym meczem kapitan wypełnia protokół który przekazuje organizatorom. 
Zawodnicy zgłoszeni do zawodów, mają obowiązek posiadania przy sobie dowodów 
tożsamości, które okazują na żądanie kierownika drużyny przeciwnej lub animatora. 
9. Za ponoszone w trakcie rozgrywek kontuzje oraz urazy organizatorzy nie ponoszą
 odpowiedzialności.
10. W przypadku zgłoszenia do rozgrywek osoby niepełnoletniej, wymagana jest pisemna 
zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. 
11.  Za osoby nieletnie biorące udział w rozgrywkach odpowiedzialność bierze kierownik 
danej drużyny
12. Do dyspozycji drużyn oddane jest boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią na 
które obowiązuje wstęp tylko w butach piłkarskich z płaską podeszwą (halówki, śniegówki) 
– zakaz wstępu w lankach i wkrętach. 
13. Najlepsze drużyny zostaną nagrodzone, ponadto przewiduje się nagrodę dla najlepszego 
zawodnika, bramkarza oraz nagrodę fair play.
14. Prowadzona będzie klasyfikacja najlepszego strzelca, która na zakończenie także 
zostanie nagrodzony.
15. Wyniki meczy i klasyfikacja drużyn będzie na bieżąco umieszczana na facebookowym 
funpage'u  przeciszowskiego „Orlika”
16. Termin zgłoszeń drużyn upływa 1 kwietnia 2015 roku a rozpoczęcie rozgrywek nie 
później niż 10 kwietnia 2015.
17. Przewidywane zakończenie rozgrywek to druga połowa czerwca 2015r. - liga zakończy 
się turniejem o puchar ligi.
18. Terminarz spotkań zostanie ustalony i opublikowany po zakończeniu terminu zgłoszeń 
oraz skonsultowany z kierownikami poszczególnych drużyn.  

            19. Mecze sędziować będą animatorzy „Orlików” lub osoby przez nich wyznaczone. 
20. Zgłoszenia drużyn do rozgrywek przyjmowane są tylko mailowo lub osobiście u       

organizatorów do 1 kwietnia 2015 r.:
            21. Jednorazowe wpisowe do rozgrywek wynosi 120 zł od drużyny, wpłaty 
przyjmowane są do 1 kwietnia 2015r. 

Michał Romański:   gsm: 660-467-384,  mail: michalromanski1@gmail.com
Bogusław Bartula:  gsm: 695-830-600      mail: skawapodolsze@op.pl 
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