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REGULAMIN HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ W SEZONIE 2020/2021 
 

I. Cel:  

Popularyzacja piłki nożnej pięcioosobowej w Śremie oraz wyłonienie najlepszej drużyny, której zostanie 
przyznany tytuł Mistrza Halowej Ligi Piłki  Nożnej w sezonie 2020/2021. 

 
II. Organizator:  

Śremski Sport Sp. z o.o. 63-100 Śrem ul. Staszica 1a, tel. 887 888 214, nadzoruje prawidłowy przebieg 

rozgrywek i zgodność ich przebiegu z niniejszym regulaminem. Ponadto Śremski Sport: 
- opracowuje terminarz rozgrywek, 

- weryfikuje wyniki meczy, 
- rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny, 

- dokonuje obsady sędziowskiej, 

- prowadzi  ewidencję zawodników oraz statystykę rozgrywek.      
                  

III. Termin i miejsce:  
1. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem podanym do wiadomości najpóźniej na 5 dni 

przed  inauguracją rozgrywek. 
2. Spotkania ligowe rozgrywane będą w sobotę oraz niedzielę w hali Obiektu Sportowego ul. 

Staszica 1a. 

3. Śremski Sport zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozgrywek z ważnych przyczyn 
merytorycznych.  

 
IV. Organizacja gry:  

1. Drużyna może w jednej rundzie „oddać’ cztery spotkania walkowerem.  

2. „Oddanie” więcej niż czterech spotkań walkowerem w danej  rundzie, powoduje wycofanie 
drużyny z rozgrywek i w konsekwencji spadek o 2 ligi od nowego sezonu. W przypadku, gdy 

drużyna wycofana zostanie w I rundzie, spotkania z jej udziałem zostaną potraktowane jako 
nieodbyte. W przypadku, gdy wycofana drużyna rozegrała 50%  spotkań z objętych 

obowiązującym terminarzem to wówczas wyniki rozegranych przez nią spotkań zostaną 
zaliczone, natomiast w pozostałych do rozegrania spotkaniach zostanie przyznany drużynie 

przeciwnej walkower w stosunku 5:0. 

3. Na cztery mecze przed końcem rozgrywek oddanie meczu walkowerem skutkować będzie 
odjęciem drużynie, która nie stawi się na mecz, 3 pkt. za każdy oddany mecz. 

4. Wszystkie drużyny obowiązuje przedstawiony przed rozgrywkami terminarz. 
5. W sezonie 2020/2021 organizator dopuszcza możliwość przełożenia meczu na koszt 

zainteresowanej drużyny, po uprzednim pisemnym powiadomieniu organizatora i uzyskaniu 

zgody drużyny przeciwnej. Przełożone spotkania muszą zostać rozegrane przed dwoma ostatnimi 
meczami w rundzie jesiennej i czterema meczami w rundzie wiosennej. Nie ma możliwości 

przełożenia czterech ostatnich meczy rundy wiosennej. 
 

V. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek:  

Do rozgrywek  HLPN  zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią do dnia 09.10.2020r. 
regulaminowe formalności takie jak: 

1. Pisemne zgłoszenie zespołu, które powinno zawierać: 
- dokładną nazwę drużyny, 

- adres korespondencyjny i numer telefonu kontaktowego przedstawiciela drużyny 
odpowiedzialnego i uprawnionego do podejmowania wszystkich decyzji  

techniczno-organizacyjnych, 

- listę zawodników z podaniem imion, nazwisk, peselu oraz numerów koszulek na cały sezon 
(czytelne podanie imion i nazwisk zawodników - litery drukowane). 

2.  Wpłacenie w wysokości 1000,00 zł do dnia 09.10.2020r. Wpłata wpisowego upoważnia 
zespół do uczestnictwa w rozgrywkach HLPN oraz  udziale w „Pucharze Ligi”. Wpłatę należy 

uiścić w kasie obiektu Śremskiego Sportu lub na konto bankowe podane wcześniej na fakturze 

wystawionej na prośbę interesantów. 
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VI. Zgłoszenie zawodników do gry:   

1. Drużyna może liczyć maksymalnie 15 zawodników. 

2. Utworzone zostały dwie ligi – extraliga i I liga. 
3. W każdym zespole można zgłosić maksymalnie 4 zawodników zrzeszonych w klubach 

sportowych i zgłoszonych do rozgrywek organizowanych przez PZPN, WZPN itp. w sezonie 
2020/2021 (w klasie nie wyższej niż IV liga). 

4. W wypadku zgłoszenia przez drużynę większej ilości zawodników zgłoszonych do PZPN, WZPN 

itp.- wszystkie mecze rozegrane przez tą drużynę zostają zweryfikowane jako 5:0 dla drużyny 
przeciwnej. 

5. Pisemne zgłoszenie zawodników powinno zawierać ich dokładne dane osobowe tj: imię i 
nazwisko oraz PESEL, w przypadku zawodnika niepełnoletniego – zgoda wraz z czytelnym 

podpisem rodzica lub opiekuna prawnego. Najmłodszy zawodnik musi mieć ukończone 
16 lat. 

6. Dowodem przynależności zawodnika do drużyny jest wpis na listę zgłoszeń. Wpisany zawodnik 

nie może zostać wykreślony z listy, nawet w przypadku, gdy nie zagrał w żadnym meczu. 
Skreślenia z listy drużyny może dokonać organizator ligi czyli Śremski Sport. 

7. Niewykorzystane miejsce z 15-osobowej listy przedłożonej przed rozgrywkami będzie można 
uzupełnić przez cały czas trwania danego sezonu. Na sześć meczy przed końcem rozgrywek nie 

można dopisywać nowych zawodników. 

8. Dopisanie zawodnika do zespołu w czasie trwania sezonu opłaca się w wysokości 20,00 zł. 
9. Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie, posiadając przydzielony numer  

na koszulce, który nie ulega zmianie przez cały sezon. W przypadku braku numeru  
na koszulce, sędzia może nie dopuścić zawodnika do gry. W przypadku wpisania zawodnika do 

więcej niż jednej drużyny będzie on dopuszczony do gry w drużynie,  
w której zagrał pierwszy mecz. 

 

VII. Protesty:  
1. Drużyna zgłaszająca protest musi dostarczyć go na piśmie do organizatora rozgrywek 

następnego dnia (dzień roboczy) po rozegranym meczu. Organizator rozstrzyga spór i informuje 
zainteresowane strony najpóźniej 3 dni od dnia złożenia protestu. Organizator nie ma obowiązku 

informowania o wpłynięciu protestu niezainteresowane strony. Warunkiem przyjęcia protestu 

jest wpłacenie kaucji w wysokości 100,00 zł. Protest rozpatrywać będzie komisja powołana dla 
każdej ligi osobno i składająca się z jednego przedstawiciela drużyn biorących udział w danej 

lidze oraz przedstawicieli organizatora. W przypadku nieuzasadnionego protestu kaucja 
przepada.  

                                                                                    

 VIII. Zmiana i rozszerzenie nazwy zespołu: 
1. Nazwy drużyny w trakcie trwania rozgrywek nie można zmieniać. Dopuszczalne jest tylko 

rozszerzenie nazwy, po spełnieniu następujących warunków: 
- zawiadomić pisemnie Organizatora o chęci rozszerzenia nazwy i podać nową nazwę, 

- rozszerzenie nazwy zespołu po zakończeniu rozgrywek, a przed rozpoczęciem kolejnego 
sezonu nie wymaga pisemnego zawiadomienia Organizatora. 

2. Całkowita zmiana nazwy drużyny jest dopuszczalna tylko po zakończeniu rozgrywek i przed 

rozpoczęciem nowego sezonu, z zachowaniem następujących warunków: 
- w zespole z nową nazwą musi grać przynajmniej 70% zawodników z drużyny  

z poprzednią nazwą, 
- należy pisemnie zawiadomić Śremski Sport o chęci zmiany nazwy, 

- zmiana nazwy drużyny nie może nastąpić później jak 14 dni przed rozpoczęciem nowego 

sezonu. 
 

IX. Przepisy i zasady gry: 
1. W zasadach gry HLPN nieujętych w tym regulaminie, obowiązują przepisy PZPN dotyczące gry 

w futsal zamieszczone na stronie internetowej www.futsalekstraklasa.pl. 

http://www.futsalekstraklasa.pl/
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2. Auty oraz rzuty rożne wykonywane z ziemi nogą. Przy wykonywaniu autu zawodnik drużyny 
przeciwnej stoi minimum 1,5 m od piłki. 

3. Drużyny rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym” w dwóch rundach. Mecze trwają 2 

x 10 min.  z przerwą między połowami - 3 min. oraz czasem dla drużyny – dla każdej po 1 min. 
na jedną połowę spotkania. 

4. Punktacja: zwycięstwo – 3 pkt  remis – 1 pkt. przegrana – 0 pkt. 
5. W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci: 

- upomnienia sędziego, 

- żółta kartka – wykluczenie z gry na 2 minuty lub do straty bramki, 
- czerwona kartka – wykluczenie zawodnika do końca meczu oraz na minimum dwa następne 

spotkania oraz gra drużyny wykluczonego w osłabieniu przez 4 min lub  
do straty bramki. 

- inne kary za wyjątkowo niesportowe zachowania, przewinienia oraz rzucanie 
niestosownych wyzwisk w stronę sędziego i innych osób postronnych będą egzekwowane 

indywidualnie przez sędziego głównego oraz Organizatora w zależności od charakteru 

sytuacji. 
6. O kolejności miejsc w tabeli decyduje: 

- większa ilość zdobytych punktów, 
- korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami, w przypadku, gdy jednakową 

ilość pkt. zdobędzie więcej niż dwa zespołu, wówczas  sporządza się „małą tabelę” 

uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 
- korzystniejsza różnica bramek, 

- większa ilość zdobytych bramek, 
- w szczególnych przypadkach dodatkowy mecz. 

7. W  HLPN obowiązują spadki i awanse: 
- dwie ostatnie drużyny w tabeli spadają bezpośrednio do niższej ligi,  

- zespoły z miejsc 9 i 10 grają baraże z zespołami z miejsc 3 i 4 z niższych lig  

(w barażach obowiązuje taki sam skład drużyny jak w rozgrywkach ligowych danego 
sezonu), 

- dwie pierwsze drużyny awansują bezpośrednio do wyższej ligi, 
-    w przypadku rezygnacji drużyn z udziału w HLPN w następnym sezonie, bezpośredni awans 

przysługuje drużynom z trzeciego lub dalszych miejsc z niższej ligi, 
 -  w przypadku zgłoszenia się do rozgrywek 2020/2021 większej ilości drużyn i                 

powstania kolejnej ligi istnieje możliwość spadku z I ligi większej ilości drużyn z sezonu   

2019/2020 
 

8. Ilość zawodników: 
- 4 zawodników + 1 bramkarz, 

- minimum przy rozpoczęciu wynosi 3 + 1 oraz minimum w czasie gry 2 + 1, 
- zmiany w locie. 

 

 
 

X. Nagrody: 
Organizator przewiduje puchary i dyplomy dla trzech najlepszych zespołów w każdej lidze oraz 

nagrody pieniężne dla pierwszych zespołów w każdej lidze. Nagrody indywidualne otrzymają 

„Królowie Strzelców” i najlepsi bramkarze z poszczególnych lig. 
 

XI. Zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialność: 
1. Każdy z zawodników bierze udział w rozgrywkach HLPN na własną odpowiedzialność, zarówno 

zdrowotną (zawodnik przystępując do rozgrywek jest świadom, iż stan jego zdrowia winien 
umożliwiać mu branie udziału w rozgrywkach, że nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do 
brania udziału w rozgrywkach) jak i finansową (każdy z zawodników zapewnia sobie do udziału 
w rozgrywkach właściwą odzież, w szczególności obuwie sportowe dostosowane do danej 
dyscypliny sportowej). 
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2. Każdy z zawodników zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie skonsultować 
swój stan zdrowia z lekarzem przed podjęciem decyzji o wzięciu udziału  

w rozgrywkach HLPN.  

3. Każdy z zawodników biorący udział w rozgrywkach HLPN jest zobligowany we własnym zakresie 
zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa dla danej dyscypliny sportowej (sposób 
przeprowadzenia rozgrzewki, ćwiczeń rozciągających przed i w czasie meczu, właściwej pozycji 
wykonywania poszczególnych ćwiczeń, zachowania ostrożności itp.). 

4. Przystąpienie do rozgrywek HLPN jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że zawodnik spełnia 

warunki do wzięcia udziału w rozgrywkach pod względem zdrowotnym oraz,  
że zawodnik posiada podstawową wiedzę w zakresie bezpieczeństwa. 

5. Poucza się zawodników, iż powinni posiadać ubezpieczenie NW od nieszczęśliwych wypadków 
obejmujące uprawianie sportów. Koszt ww. ubezpieczenia oraz wybór firmy ubezpieczeniowej 

jest obowiązkiem zawodnika. 
6. W przypadku stwierdzenia przez sędziego, że zachowanie zawodnika wskazuje na to,  

że jest on pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub alkoholu, to 

zawodnik musi opuścić boisko i udać się na trybuny. 
 

XII. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 
1. Administratorem danych jest: 

Śremski Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ul. Staszica 1a 

Nr telefonu 61 222 86 81 
2. Celem pozyskania danych jest zorganizowanie i przeprowadzenie Halowej Ligi Piłki Nożnej. 

3. Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia Halowej Ligi Piłki Nożnej przez Śremski 
Sport Sp. z o.o. 

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu  
do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. 
5. Brak akceptacji na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych skutkuje 

niedopuszczeniem zawodnika do udziału w Halowej Lidze Piłki Nożnej. 
6. Umieszczenie zawodnika na podpisanej przez kapitana karcie zgłoszeń drużyny jest 

równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 
XIII. Postanowienia końcowe: 

Organizatorowi przysługuje prawo interpretacji powyższego regulaminu. W kwestiach spornych lub 
niejasnych decyduje sędzia lub Organizator. 


