
 

 

Regulamin halowej „CUTLINE Ligi Popradzkiej” U-11 

Edycja VIII – 2020/21 

§ 1 

1. Organizatorem halowej „CUTLINE Ligi Popradzkiej” w piłce nożnej U-11, tj. rocznik 2010 i młodsi, w sezonie 

2020/21 jest UKS „Sokoliki” Stary Sącz. 

2. Drużyny rywalizują o mistrzostwo oraz o Puchar „CUTLINE Ligi Popradzkiej”. 

3. Rozgrywki w sezonie 2020/21 prowadzone są w jednej 10-o zespołowej grupie. 

4. Prowadzona również klasyfikacja króla strzelców Ligi.  

§ 2 

1. Halowa „Cutline Liga Popradzka” w sezonie 2020/21 rozgrywana będzie systemem weekendowym w okresie 

listopad - marzec. Rozgrywki będą się odbywać w oparciu o ustalony przez organizatora terminarz rozgrywek. 

2. Warunkiem uczestnictwa drużyny w rozgrywkach Cutline Ligi Popradzkiej jest organizacja jednej kolejki 

rozgrywek jako gospodarz. 

3. Drużyna, która wygrywa Ligę w danej edycji, w edycji następnej jest zobowiązana do zorganizowania Wielkiego 

Finału u siebie. W bieżącym sezonie tytułu bronią UKS Sokoliki Stary Sącz. 

§ 3 

1. Drużyna może liczyć maksymalnie 15 zawodników w trakcie trwania całej Ligi. Do poszczególnych zawodów może 

przystąpić max. 12 zawodników. Listy zawodników należy złożyć u organizatora. W przypadku zgłoszenia do 

rozgrywek dwóch i więcej drużyn z jednego klubu, dany zawodnik może występować tylko w jednej z nich. 

2. Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach, o podobnej 

tonacji kolorystycznej.  

3. Zawodnik nie może mieć na sobie podczas gry niczego, co mogłoby w jakikolwiek sposób zagrażać 

bezpieczeństwu innych zawodników. Jedynym dozwolonym rodzajem obuwia jest obuwie halowe z jednolitą 

jasną podeszwą. Inny rodzaj obuwia jest niedopuszczalny, a kontroli obuwia dokonuje organizator.  

 

§ 4 

1. Do meczu można zgłosić 12 zawodników.  

2. Czas gry ustala organizator danego turnieju – minimum 12 minut.  

3. W grze obowiązują ogólne zasady gry w piłkę nożną halową.  

4. Nie zgłoszenie się drużyny w określonym czasie na zawody powoduje automatyczny walkower. 

5. W zawodach drużyny występują w składach 5-cio osobowych w tym bramkarz. W zależności od wielkości hali 

dopuszczalna jest gra 5 graczy w polu plus bramkarz. 

 

 

 

 

 

 



 

 § 5 

1. System rozgrywek – liga w formie turniejów, mecze każdy z każdym, o zwycięstwie w Ligach decyduje suma 

punktów uzyskanych we wszystkich turniejach.  

2. Punktacja naliczana będzie zgodnie z poniższą specyfikacją:  

 za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt  

 wygrana walkowerem 3 pkt i dopisane +5 bramek  

 za oddanie meczu walkowerem drużyna traci 1 pkt i 5 bramek   

3. O kolejności decyduje układ w tabeli wynikający z:  

 ilości zdobytych punktów 

 wynik bezpośredniego meczu między drużynami - dot. końcowej klasyfikacji po rundzie zasadniczej 

 korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach wynikający z różnicy goli zdobytych i straconych. 

 ilość zdobytych goli 

 rzuty karne między zainteresowanymi drużynami (każda drużyna po 5 a później do pierwszego niestrzelonego)  

4. Do punktacji zaliczane są pierwsze dwa mecze pomiędzy drużynami. Pozostałe są traktowane jako gry 

towarzyskie. 

5. Po rozegraniu rundy zasadniczej, zdobyte punkty są dzielone na pół z zaokrągleniem w górę, zdobyte bramki 

zostają zachowane, a drużyny w wyniku tego podzielone zostają na dwie grupy – Złotą i Srebrną. Grupa Złota 

rozegra mecze o mistrzostwo Cutline Ligi Popradzkiej i miejsca 1-5, Srebrna o miejsca 6-10.  

6. O terminach kolejnych rozgrywek organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej i/lub droga 

mailową. 

§ 6 

Na podstawie wyników turniejów Organizator sporządza komunikat z turnieju. Wszelkie protesty odnośnie pomyłki w 

komunikacie Organizator przyjmuje ustnie/telefonicznie/sms/mailowo.  

 

§ 7 

W grze obowiązują zasady fair play   

§ 8 

Złamanie regulaminu powoduje wykluczenie z rozgrywek drużyny, która się tego dopuściła. 

 § 9 

Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach Ligi na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

kontuzje oraz wypadki, jakie mogą ponieść zawodnicy w trakcie rozgrywek. Organizator nie ubezpiecza zawodników 

biorących udział w rozgrywkach.   

 § 10 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczów w czasie trwania rozgrywek. Organizator o zmianie 

terminu rozgrywek poinformuje telefonicznie, mailowo.   

 

 § 11 

Zgłoszenie i przystąpienie drużyn do rozgrywek Halowej „CUTLINE  Ligi Popradzkiej”  oznacza, że drużyny zapoznały 

się z niniejszym Regulaminem i że go akceptują.  

 


