
ZŁOTOWSKA LIGA „6” PIŁKARSKICH 
 

XIV edycja - 2022 
 

REGULAMIN 
 

 

1. Cel rozgrywek: 
- promocja piłki nożnej, 
- integracja mieszkańców Miasta Złotowa i okolic, 
- krzewienie idei fair-play, 
- promocja boiska Orlik, 
- wyłonienie Mistrza Złotowa 2022 roku. 

 

2. Organizator rozgrywek: Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, al. Mickiewicza 18. 
Oficjalna strona rozgrywek (terminarz, wyniki, tabele, strzelcy) – www.zcas.zlotow.pl. 
 
3. Miejsce i termin: Złotów, Boisko ORLIK przy al. Mickiewicza 18. Start rozgrywek - 5 maja 2022. 
Mecze będą rozgrywane w czwartki od godz. 19:00. 
Nie przewiduje się przekładania spotkań. 
 
4. Zawodnicy: 
a) wiek uczestników: rocznik 2006 i starsi (nieletnie osoby grają za pisemną zgodą rodzica), 
b) brak możliwości dopisywania zawodników w trakcie trwania ligi,  
c) w każdej drużynie może grać maksymalnie jeden zawodnik, który rozegrał minimum jeden mecz 
w rozgrywkach OZPN, wojewódzkich ZPN oraz PZPN. Uwaga! Przepis nie dotyczy zawodników 
grających na boiskach trawiastych w najniższej klasie rozgrywkowej seniorów (B-klasa) i rozgrywek 
młodzieżowych (w tym także juniorów grających w drużynach seniorów) oraz II ligi futsalu. 
Zawodnik w wieku juniora grający w drużynie seniorów jest traktowany jako junior. Zawodnicy 
zawieszeni w w/w rozgrywkach nie mogą brać udziału w lidze; 
 
d) udział nieuprawnionego zawodnika traktowany jest jako automatyczny walkower dla drużyny 
przeciwnej, 
 

5. Przepisy i zasady gry: 
a) mecz trwa 2 x 12 min., bramki – 5 x 2m, 
b) w drużynie występuje 5 zawodników w polu + jeden bramkarz, 
c) aby rozpocząć zawody na polu gry musi znajdować się min. 4 zawodników, 
d) zakaz gry wślizgiem - (dotyczy także bramkarzy), 
e) wrzut wykonuje się nogą z miejsca, w którym piłka opuściła boisko (spoza linii pola gry),  
f) przy wznawianiu gry z wrzutu zawodnik z drużyny przeciwnej musi znajdować się min. 2 m. od 
piłki, 
g) nie można zdobyć bramki bezpośrednio z wrzutu, 
h) rozpoczęcie gry z rzutu od bramki sposobem dowolnym,  
i) przy wykonywaniu rzutu wolnego/rożnego zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować 
się min. 5m./, 2m,  
j) zmiany hokejowe dokonywane w strefie (linia boczna boiska od linii bramkowej do linii 
środkowej własnej połowy), 



k) sędzia może nie dopuścić zawodnika w okularach i/lub biżuterii do gry ze 
względów bezpieczeństwa, 
l) zawodnicy grający bez ochraniaczy grają na własną odpowiedzialność i ryzyko, 
 
ł) zawodników obowiązuje płaskie obuwie sportowe (typu halówki) lub turfy, 
m) decyzje podejmowane przez sędziów w czasie meczu są ostateczne. 

 

6. Kary: 
 
a) za żółtą kartkę zawodnik musi opuścić boisko na 2 min., ale nie dłużej niż do zdobycia bramki 
przez przeciwnika - DOTYCZY TAKŻE BRAMKARZY,  
b) jeśli w trakcie gry żółtą kartkę otrzyma zawodnik rezerwowy, pole gry na czas 2 minut opuszcza 
jeden ze współpartnerów będących na boisku, 
 
c) za czerwoną kartkę zawodnik opuszcza boisko, bez prawa powrotu do gry; zespół gra w 
osłabieniu do końca meczu, 
 
d) po otrzymaniu drugiej żółtej kartki w lidze zawodnik pauzuje w kolejnym meczu (kartki 
kumulują się),  
e) za otrzymanie w meczu czerwonej kartki (również w konsekwencji II ż.k.) zawodnik, w zależności 
od ciężaru przewinienia, otrzymuje zakaz gry w ilości spotkań określonej przez organizatora,  
f) jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 5 minut po terminie 
ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów; powtórne niestawienie się na 
mecz powoduje dyskwalifikację drużyny, 
g) w przypadku walkowera, drużynie przeciwnej zostaje przyznany wynik w stosunku 3:0,  
h) w przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek: nierozegrane mecze z udziałem wycofującego 
się zespołu weryfikuje się jako walkower dla drużyny przeciwnej. Dotychczasowe rezultaty spotkań 
drużyny wycofującej się pozostaną bez zmian. Drużyna wycofana zostanie przesunięta na ostatnie 
miejsce w rozgrywkach. 
 

7. Protesty: 
 
a) kapitanowie drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący wyłącznie tożsamości zawodników - 
do końca spotkania u sędziego; w innym terminie protesty nie będą przyjmowane,  
b) po zakończonym spotkaniu zawodnik, wobec którego występują wątpliwości odnośnie 
przynależności klubowej zostanie zobligowany przez organizatora do przedstawienia w ciągu 48 
godzin od momentu zakończenia meczu zaświadczenia stwierdzającego, że nie rozegrał żadnego 
meczu w rozgrywkach z OZPN, WZPN lub PZPN; w przypadku nie okazania zaświadczenia, zostanie 
przyznany walkower drużynie przeciwnej, a zawodnik zdyskwalifikowany. 

 

8. Kolejność w tabeli: 
a) liczba punktów,  
b) wynik bezpośredniego pojedynku, 
c) różnica bramek,  
d) ilość zdobytych bramek, 
e) dodatkowy mecz. 

 

Dla celów ustalenia 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. 

 

9. Badania lekarskie: 
 
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). 
 

10. Nagrody: 
 
Puchary i medale za miejsca I - III. Nagrody rzeczowe za miejsca I - IV. Wszystkie drużyny 
otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
 

11. Wpisowe: 0 PLN! 

 
12. Zgłoszenia: formularze zgłoszeniowe z listami zawodników należy dostarczyć do siedziby 
ZCAS, al. Mickiewicza 18, 77-400 Złotów lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
kierownik.zcas@zlotow.pl do dnia 29 kwietnia br. włącznie. 
 
13. Inne: 
a) w trakcie ligi będą prowadzone następujące klasyfikacje:  

− król strzelców  
− najlepszy zawodnik (wybrany przez kapitanów zespołów)  
− najlepszy bramkarz (wybrany przez kapitanów zespołów) 

b) impreza jest ubezpieczona w ramach OC,  
c) sprawy nieuwzględnione w regulaminie regulują przepisy porządkowe kompleksu sportowego 
„Moje boisko - Orlik 2012” w Złotowie oraz przepisy piłki nożnej PZPN. Organizator zastrzega sobie 
prawo do ewentualnych uzupełnień regulaminu, jego ostatecznej interpretacji oraz podejmowania 
decyzji w sprawach spornych bez możliwości składania odwołań.  
 
 
 

 

HARMONOGRAM 
 

Termin przyjmowania zgłoszeń piątek, 29 kwietnia 2022 
  

Losowanie grup środa 4 maja 2022, godz. 12.00 
  

1. kolejka spotkań czwartek, 5 maja 2022, godz.19:00 
  

 
 
 

 

ŻYCZYMY NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ! 
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej  


