
 

`  

  Regulamin  
  

Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Goleszów Sylwii Cieślar  
- sezon 2022/23 

          
I. WSTĘP   
  
1. Cel imprezy: popularyzacja gry w halową piłkę nożną wśród mieszkańców gminy 

Goleszów i sąsiednich gmin, promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia poprzez 
sport, integracja mieszkańców poszczególnych sołectw i gmin powiatu cieszyńskiego.  

2. Organizator: Gmina Goleszów   
3. Termin rozgrywek: listopad 2022 – marzec 2023.   
4. Miejsce: sala sportowa Szkoły Podstawowej im. Jury Gajdzicy w Cisownicy.   

  
II. WARUNKI UCZESTNICTWA   
  
1. Prawo startu w Halowej Lidze Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Goleszów Sylwii 

Cieślar mają drużyny z terenu powiatu cieszyńskiego. Do startu można zgłosić drużynę 
liczącą do 15 zawodników. Udział w lidze jest nieodpłatny.  

2. Zawodnicy wchodzący w skład poszczególnych drużyn nie muszą zamieszkiwać na 
terenie Gminy Goleszów, jako że liga ma charakter otwarty. W celu potwierdzenia faktu 
zamieszkiwania na terenie Gminy Goleszów (lub innej gminy) zawodnicy składają 
oświadczenie. Wzór listy zgłoszeń, na której zawodnicy składają w/w oświadczenie, 
stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Za złożenie przez zawodnika oświadczenia 
niezgodnego z prawdą drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek.   

3. Liga ma charakter amatorski, dopuszcza się jednak w każdej drużynie udział dowolnej 
liczby zawodników występujących w rozgrywkach piłkarskich ligi okręgowej, A i B 
klasy pod auspicjami PZPN. Podobnie dopuszcza się udział zawodników ligowych 
drużyn młodzieżowych.   

4. Zgłoszenie do rozgrywek wymaga wypełnienia listy zgłoszeń i przekazania jej 
organizatorowi – tylko i wyłącznie na druku przygotowanym przez organizatorów. Druk 
ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

5. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać: imiona i nazwiska zawodników wraz z 
własnoręcznym podpisem, imię i nazwisko kapitana drużyny, kontakt telefoniczny 
(ewentualnie adres e-mail).   

6. Listy drużyn uczestniczących w lidze powinny być dostarczone do organizatora  przed 
rozpoczęciem rozgrywek. W razie nie dostarczenia listy w/w terminie, drużyna nie 
zostanie dopuszczona do rozgrywek.  

7. Na w/w liście w momencie zgłoszenia musi być wpisanych i własnoręcznie 
podpisanych przynajmniej 4 zawodników danej drużyny. W innym przypadku 
zgłoszenie do rozgrywek uważa się za nieważne  i drużyna nie zostanie dopuszczona do 
startu w lidze w sezonie 2022/23.  

8. Wszyscy nieletni (16 i 17-latkowie) muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub 
opiekunów prawnych na udział w rozgrywkach. Akceptowane będą tylko  i wyłącznie 
zgody sformułowane na specjalnych drukach wydanych przez organizatorów. W 
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przypadku stwierdzenia przez organizatorów, że zawodnik niepełnoletni nie posiada 
oświadczenia ze zgodą rodziców na grę w lidze, nie będzie on dopuszczony do gry. 
Uwaga! Wzór oświadczenia ze zgodą rodziców (opiekunów prawnych) na udział w 
rozgrywkach stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

9. W momencie, gdy dana drużyna zgłosi do rozgrywek 15 zawodników, lista zgłoszeń 
zostaje definitywnie zamknięta bez prawa dokonywania dalszych zapisów. Istnieje 
możliwość dopisania zawodnika w trakcie sezonu, ale tylko  w przypadku, gdy lista 
zgłoszeń nie jest jeszcze zamknięta – tzn. liczy mniej niż 15 wpisanych graczy.   

10. Podczas sezonu zawodnicy nie mogą zmieniać drużyn, w których występują, nawet  w 
przypadku, gdy drużyna danego zawodnika zostanie wykluczona z rozgrywek.   

11. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu  i 
przepisów gry.   

12. Zawodnicy występują w Halowej Lidze Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Goleszów 
Sylwii Cieślar na własną odpowiedzialność. W związku z tym organizator nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności prawnej ani też materialnej za ewentualne kontuzje lub 
uszczerbek na zdrowiu odniesiony w czasie trwania rozgrywek sezonu 2022/23.   

13. Przystąpienie zawodnika do rozgrywek jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż posiada 
on dobry stan zdrowia, uprawniający go do udziału w rozgrywkach.   

14. Zawodnicy występujący w lidze dokonują ubezpieczenia OC i NW we własnym 
zakresie.  

  
III. ORGANIZACJA ROZGRYWEK    
  
1. W rozgrywkach występuje 8 zespołów. Liga składać się będzie z dwóch rund, w każdej 

mecze zostaną rozegrane systemem „każdy z każdym”.   
2. W każdej kolejce ligowej drużyna rozegra jeden mecz.  
3. O końcowym miejscu w tabeli decydują wyniki wszystkich spotkań rozegranych w 

trakcie rozgrywek.  
4. Terminarz rozgrywek jest ustalany przez organizatora.   
5. Terminy rozgrywania spotkań są obligatoryjne. Drużyny nie mają prawa przełożenia 

meczów na inny termin. Prawo takie przysługuje jedynie organizatorowi.   
6. W przypadku nie stawienia się na mecz, drużyna zostaje ukarana walkowerem – 0:5. 

Uwaga!   
7. W sytuacji, gdy dana drużyna nie stawi się dwukrotnie w sezonie na swój mecz, zostaje 

definitywnie wykluczona z rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Goleszów Sylwii Cieślar 2022/23.   

8. Wszystkie wyniki z rundy drużyny wykluczonej z rozgrywek zostają anulowane, jeśli 
rozegra ona mniej niż 50% meczów w rundzie. W przypadku, gdy rozegra ich więcej – 
wyniki zostaną utrzymane, zaś w meczach nierozegranych – zostaną przyznane 
walkowery dla drużyn przeciwnych.   

9. Drużyna wykluczona z rozgrywek, automatycznie zostanie sklasyfikowana na ostatnim 
miejscu w tabeli końcowej ligi.  

10. W przypadku uczestnictwa w meczu zawodnika nie podpisanego na liście 
zgłoszeniowej, drużyna, w której taki zawodnik wystąpił, zostaje ukarana walkowerem 
0:5.   
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11. Prawo do skontrolowania podpisów na liście zgłoszeniowej przysługuje kapitanom 
drużyn przed rozpoczęciem meczu.   

12. Organizator w dowolnym momencie trwania cyklu rozgrywek jest zobligowany ukarać 
drużynę walkowerem, jeżeli stwierdzi, że w grze wziął udział zawodnik nie podpisany 
na liście zgłoszeniowej. Oznacza to, że drużyna, w której taki zawodnik wystąpił może 
być ukarana walkowerem za mecz rozegrany kilka kolejek wcześniej.   

13. Za wszelkie zniszczenia na sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jury Gajdzicy  w 
Cisownicy, które powstały z winy zawodnika danej drużyny, bierze odpowiedzialność 
i pokrywa koszty kapitan drużyny.   

14. Wszelkie protesty mogą być składane do organizatora rozgrywek w formie pisemnej  
(osobiście lub e-mailem) najpóźniej w ciągu 3 dni od daty meczu/zdarzenia.   

15. Na rozpatrzenie protestu i wydanie decyzji organizatorzy mają maksymalnie 5 dni.   
  

IV. MECZ  
  

1. W meczu bierze udział drużyna złożona z czterech zawodników (bramkarz + 3 
zawodników w polu). Do meczu zostanie dopuszczona drużyna licząca minimum 3 
osoby.   

2. Czas gry – 2 x 22,5 minut (przerwa 5 minut).  
3. Dane spotkanie powinno się rozpocząć najpóźniej z 10-minutowym opóźnieniem  w 

stosunku do obligatoryjnego terminu wyznaczonego w terminarzu.  
4. Obowiązują oficjalne przepisy gry w halową piłkę nożną, zatwierdzone przez Polski 

Związek Piłki Nożnej z wyłączeniem poniższych postanowień związanych ze 
specyfiką sali sportowej w Cisownicy.   

5. Nie ma autów bocznych.   
6. Jeżeli piłka opuści plac gry przez drzwi wejściowe do sali, sędzia zarządza rzut wolny 

pośredni.   
7. Bramkarz nie może wprowadzić ręką piłki bezpośrednio na połowę przeciwnika.   
8. Bramkarz może zdobyć gola bezpośrednim strzałem po wznowieniu gry z autu 

bramkowego (tzw. piątka) – tylko z piłki stojącej, a także gdy piłka jest w grze 
(sytuacja, gdy bramkarz chwyta piłkę do rąk).   

9. Pole bramkowe ograniczone jest wyklejonymi  taśmami.  
10. Rzut karny wykonywany jest z linii 7  metrów.   
11. Zezwala się na oddawanie strzałów zza połowy boiska.   
12. Za zagranie ręką sędzia dyktuje rzut wolny bezpośredni bądź też rzut karny, jeśli takie 

zagranie miało miejsce w polu karnym.   
13. Przy rozpoczęciu gry ze środka boiska obowiązuje tzw. pierwsze podanie piłki.   
14. Do rozmowy z arbitrem spotkania upoważniony jest jedynie kapitan zespołu.  
15. Strefa zmian zawodników znajduje się zawsze po jednej stronie każdej z bramek –  w 

obrębie ławki rezerwowych. Obowiązują tzw. zmiany hokejowe.  
16. Obowiązuje obuwie halowe z jasną lub kauczukową podeszwą. W przypadku, gdy 

gracz nie będzie miał takiego obuwia, nie zostanie dopuszczony do gry.  
17. W sytuacji, gdy organizator lub sędzia zauważą, że na sali pozostają ślady po 

niedozwolonym obuwiu, mecz jest przerywany i na zawodnika takiego jest 
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automatycznie nakładana 2-minutowa kara. Zawodnik taki zostanie dopuszczony do 
gry dopiero, gdy założy prawidłowe obuwie.    

18. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia napojów alkoholowych na salę.   
19. Wszystkie zespoły uczestniczące w meczach ligowych są odpowiedzialne za osoby 

im towarzyszące. W przypadku rażącego zachowania się tych osób, organizator może 
zweryfikować wynik danego meczu walkowerem 0:5, a nawet wykluczyć drużynę z 
rozgrywek.   

20. Sędzia ma obowiązek nie dopuścić do gry zawodnika pod wpływem alkoholu lub 
innych środków odurzających.   
   

V. KARY   
  
1. Za brutalne faule lub niesportowe zachowanie, sędzia może ukarać zawodnika żółtą 

kartką, co jest równoznaczne z wykluczeniem z gry na 2 minuty. Żółta kartka oznacza, 
iż drużyna występuje w osłabieniu przez 2 minuty.   

2. Dwie żółte kartki otrzymane przez zawodnika w 1 meczu automatycznie oznaczają 
czerwoną kartkę i wykluczenie z gry w danym meczu.   

3. Za powtarzające się faule, ewidentnie brutalne zagranie lub wysoce niesportowe 
zachowanie, sędzia może ukarać zawodnika czerwoną kartką. Czerwona kartka 
oznacza, że zawodnik nią ukarany nie może występować do końca meczu, w którym  ją 
otrzymał. Ponadto jego drużyna występuje w osłabieniu przez okres 5 minut, nawet jeśli 
w tym czasie straci gola.   

4. Każda czerwona kartka otrzymana przez zawodnika jest rozpatrywana przez 
organizatora indywidualnie. Może on – w zależności od okoliczności – zastosować karę 
odsunięcia zawodnika od 1 meczu aż do całkowitej dyskwalifikacji zawodnika.   

5. Jeżeli dany zawodnik otrzyma 3 czerwone kartki w sezonie, zostanie definitywnie 
wykluczony z rozgrywek sezonu 2022/23 Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Wójta  
Gminy Goleszów Sylwii Cieślar.   

6. Jeżeli bramkarz zostanie ukarany żółtą kartką, 2-minutową karę odbywa za niego 
zawodnik z jego drużyny grający w polu.   

7. Jeśli bramkarz otrzyma czerwoną kartkę, nie może występować do końca meczu,  w 
którym ją otrzymał. Ponadto jego drużyna występuje w osłabieniu przez 5 minut, nawet 
jeśli w tym czasie straci bramkę.   

8. W przypadku czynnego znieważenia sędziego (uderzenie, oplucie, itp.), arbiter 
natychmiast kończy mecz. Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower  
0:5 przeciwko drużynie, której zawodnik zawinił.   

  
VI. SĘDZIOWANIE   
  
1. Obsadę sędziowską i organizacyjną – na podstawie stosownych umów zleceń – 

zapewnia organizator rozgrywek, czyli Gmina Goleszów.   
2. Każdy mecz prowadzi sędzia główny, który do pomocy ma sędziego technicznego, 

którym jest przedstawiciel organizatora.   
3. W sytuacji, gdy na boisko nie dotrze wyznaczony arbiter, mecz może się odbyć  z 

udziałem innego sędziego wyznaczonego przez organizatora, jeśli zgodzą się na to przed 
meczem obie drużyny w nim uczestniczące.   



  5  

4. Szczegółowy protokół meczowy prowadzi sędzia techniczny.   
5. Sędzia główny jest zobowiązany do wpisywania do protokołu wszystkich 

nieprawidłowości i sytuacji, w których drużyny naruszają niniejszy regulamin.   
6. Sędzia główny jest zobowiązany do sprawdzenia przed meczem obuwia wszystkich 

zawodników. Jeśli w trakcie meczu na boisko dotrą nowi gracze, zobowiązany jest 
sprawdzić także ich obuwie.   

7. Kapitan danej drużyny może w każdym momencie trwania meczu zwrócić się do 
sędziego głównego z wnioskiem o sprawdzenia obuwia graczy drużyny przeciwnej. 
Jeśli stwierdzi nieprawidłowe obuwie u któregoś z zawodników podczas meczu, ma 
obowiązek ukarania go 2 –minutową karą. Zawodnik ten ponownie będzie mógł wejść 
na boisko wyłącznie po zmianie obuwia na regulaminowe.   

  
VII. PUNKTACJA   
  
1. Wprowadza się następującą punktację: 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis  oraz 

0 punktów za przegraną.   
2. Walkower oznacza przyznanie wyniku 0:5.   
3. O miejscach w tabeli końcowej decydują kolejno: liczba zdobytych punktów, bilans 

bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami, bilans bramek  z 
meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami, różnica między bramkami 
strzelonymi a straconymi, większa liczba strzelonych bramek, dodatkowe spotkanie.  

4. O miejscu drużyny w trakcie sezonu decydują kolejno: liczba zdobytych punktów, 
różnica między bramkami straconymi a strzelonymi, większa liczba strzelonych 
bramek.   

  
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
  
1. Organizator stwierdza, że w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych  w 

niniejszym regulaminie, zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego 
zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Goleszów Sylwii Cieślar.   

2. Do interpretacji regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.  
3. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność 

i w przypadku odniesienia kontuzji lub innego zdarzenia losowego nie będą rościć 
żadnych pretensji do organizatorów.    

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób ze 
złym stanem zdrowia (chorych) i wynikające z tego powodu wypadki. Nie ponosi 
również żadnej odpowiedzialności za skutki wypadków w czasie gry każdego z 
zawodników.   

5. Każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie OC i NW.   
6. W przypadku konieczności wezwania karetki pogotowia, służb medycznych, 

ewentualne wszelkie koszty pokrywa drużyna uczestnicząca w rozgrywkach.  
7.  Ze względu na bezpieczeństwo osób (np. graczy drużyny przeciwnej), zawodnicy nie 

mogą grać w okularach, łańcuszkach itp. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego 
wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz  u osób drugich 
odpowiedzialność prawna spada na w/w osoby.   
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8. W przypadku obecności w drużynie osób nieletnich (16 i 17-latków), kapitan drużyny 
powinien posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział ich 
podopiecznych w rozgrywkach ligi. Ponadto zobowiązany jest poinformować rodziców 
lub opiekunów prawnych, że organizator nie ubezpiecza zawodników  i nie ponosi 
odpowiedzialności za ich stan zdrowia, w tym stan zdrowia osób nieletnich.   

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników ligi 
poniesione w trakcie rozgrywek (np. pozostawione w szatni prywatne rzeczy 
zawodników).  

10. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wydawania oficjalnych oświadczeń  i 
komunikatów dotyczących rozgrywek.   

11. Obsługę administracyjną ligi (wyniki, tabele, statystyki) prowadzi organizator.  
12. Szczegółowych informacji na temat ligi udziela organizator ligi z ramienia Urzędu 

Gminy Goleszów.  


