REGULAMIN ROZGRYWEK
KNUROWSKIEJ LIGI FUTSALU
w Knurowie na sezon 2020/2021
I CEL ROZGRYWEK
Knurowska Liga Futsalu to rozgrywki piłkarskie prowadzone w Knurowie z udziałem
drużyn pochodzących z Knurowa jak również spoza granic naszego miasta.
Celem rozgrywek jest propagowanie sportowego trybu życia, popularyzacja futsalu
w Knurowie oraz wyłonienie najlepszej drużyny reprezentującej Środowisko
Knurowskie i stworzenie warunków do rywalizowania tych drużyn.
II ORGANIZATOR
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Organizatorem rozgrywek jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie zwany
w dalszej części regulaminu Organizatorem.
2. Do kompetencji Organizatora należy:
a)
podejmowanie decyzji dotyczących respektowania regulaminu i systemu rozgrywek,
b)
weryfikacja zawodników, meczów i kar,
c)
rozpatrywanie odwołań od decyzji Komisji Dyscyplinarnej
Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania rozgrywek oraz po ich zakończeniu
rozpatruje Organizator. Jedynym organem odwoławczym jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Knurowie.
Wszelkie opinie zasięgane przez drużyny w innych organach i instytucjach
odwoławczych lub opiniodawczych np. Polskiego Związku Piłki Nożnej nie są wiążące dla
Organizatora rozgrywek.
Ostateczny głos we wszelkich sprawach spornych i nie omówionych niniejszym
regulaminem należy do Organizatora.
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
III TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Rozgrywki prowadzone są zgodnie z ustalonym przez Organizatora terminarzem
dostarczonym kierownikom drużyn.
Rozgrywki prowadzone są w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Knurowie przy ul. Górniczej.
Z uwagi na ograniczone możliwości dysponowania halą sportową nie ma możliwości
przekładania spotkań na inny termin.

IV SYSTEM ROZGRYWEK
Każdy zespół zgłasza do rozgrywek listę zawodników z informacją o osobie
odpowiedzialnej za drużynę, którą jest kierownik drużyny. Jedynie kierownik drużyny
jest upoważniony do zgłaszania do rozgrywek poszczególnych zawodników
i występowania w imieniu drużyny do Organizatora. W razie nieobecności kierownika
rolę tę pełni kapitan.
Drużyny składają się maksymalnie z 20 zawodników, zgłoszonych wcześniej na
„Liście zgłoszeniowej” występujących w jednolitych, ponumerowanych strojach. Do
protokołu meczowego wpisać można maksymalnie 15 zawodników.
W przypadku, gdy obie drużyny posiadają stroje tego samego lub podobnego koloru,
drużyną zobowiązaną do zmiany koszulek jest drużyna określona w terminarzu jako goście.
Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach musi mieć ukończone co najmniej 16 lat,
jednak dopuszcza się zgłoszenie do rozgrywek KLF zawodnika, który nie ukończył jeszcze 16.
roku życia, ale „kalendarzowo” ma 16 lat. W sezonie 2020/21 uczestniczyć w rozgrywkach
mogą zawodnicy urodzeni w roku 2004 i starsi, a od 1 stycznia 2020 roku urodzeni w roku
2005 i starsi.
W rozgrywkach sezonu 2020/21 drużyny biorące udział w rozgrywkach grają
systemem dwurundowym każdy z każdym.
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Zawodnicy występujący w lidze mogą przejść w trakcie sezonu do innej drużyny,
jednak zmiana taka może się dokonać tylko 1 raz w całym sezonie. Przejście do innej
drużyny jest możliwe po zakończeniu I rundy. Przejście zawodnika z jednej drużyny do
drugiej w trakcie sezonu wymaga pisemnej zgody kierownika dotychczasowej drużyny.
Zmiana barw po zakończonych rozgrywkach nie wymaga zgody kierownika
dotychczasowej drużyny.
Możliwe jest dopisanie do „Listy zawodników” 5 graczy w trakcie całego sezonu.
Zgłoszeń nowych zawodników nie można dokonywać w ostatnich 2 kolejkach sezonu, przez
co rozumie się 2 ostatnie mecze danej drużyny, jeśli więc drużyna pauzuje w przedostatniej
lub ostatniej kolejce, to może zgłosić dodatkowego zawodnika najpóźniej na 3 kolejki przed
końcem rozgrywek.
Za zawodnika zgłoszonego do rozgrywek uważa się zawodnika, który
własnoręcznie podpisał listę zgłoszeniową. Zawodnik wpisany na listę, ale nie podpisany,
jest uważany za niezgłoszonego i zostaje skreślony z listy zgłoszeniowej po 3. kolejce
pierwszej rundy. Do czasu złożenia podpisu na liście nie może też brać udziału
w rozgrywkach.
W przypadku gdy dany zawodnik znalazł się na dwóch listach zgłoszeniowych
wiążące jest to zgłoszenie, które jest potwierdzone podpisem zawodnika, a w dalszej
kolejności, to, które jako pierwsze wpłynęło do Organizatora.
Za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, za remis 1, za porażkę 0.
O miejscu drużyny w tabeli decydują kolejno:
Ilość zdobytych punktów
Korzystniejszy bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi
zespołami, przez co rozumie się bilans punktowy, a następnie bramkowy. W przypadku
równego bilansu bramkowego nie stosuje się przepisu o podwójnej wartości bramek
strzelonych na wyjeździe. Wszystkie spotkania traktowane są jako rozegrane na boisku
neutralnym.
Korzystniejsza różnica bramek zdobytych i straconych we wszystkich spotkaniach
ligowych.
Większa ilość bramek zdobytych
Dodatkowy mecz pomiędzy zainteresowanymi drużynami
W wypadku trzech zainteresowanych drużyn - dodatkowa tabela
W przypadku, gdy dwoma zespołami z jednakową ilością punktów są zespoły
zajmujące 1 i 2 miejsce, stosuje się jedynie punkty a i b. Jeśli nie rozstrzygają one
o kolejności, zarządza się dodatkowy mecz. Identyczne zasady klasyfikacji drużyn
przyjmuje się w trakcie trwania rozgrywek pod warunkiem, że drużyny rozegrały mecze
bezpośrednie. Jeśli nie doszło jeszcze do meczu bezpośredniego o pierwszeństwie w tabeli
przy równej ilości punktów decydują punkty c i d.
W przypadku gdy drużyna została ukarana walkowerem, jej bilans bezpośrednich
spotkań z tym rywalem uznaje się za gorszy niezależnie od wyniku drugiego spotkania
pomiędzy tymi zespołami.
Drużyna, która nie stawiła się 3 razy do rozegrania zawodów w czasie sezonu
zostaje z nich automatycznie wycofana. Jeśli drużyna ta rozegrała co najmniej 50% spotkań,
to wyniki spotkań z jej udziałem pozostają, a nierozegrane mecze uznane są za walkower.
Drużyna, która została wycofana z rozgrywek na skutek walkowerów, zostaje
automatycznie przesunięta w tabeli końcowej na ostatnie miejsce.
Aby przystąpić do meczu drużyna musi wystawić do gry co najmniej 4 zawodników.
Aby dana drużyna mogła kontynuować spotkanie, musi mieć w swoim składzie co najmniej
3 graczy. Zdekompletowanie (brak co najmniej 3 zawodników) oznacza walkower dla
drużyny przeciwnej. Jeżeli w momencie zakończenia meczu wynik był korzystniejszy aniżeli
5:0, pozostaje wynik z boiska, z zaliczeniem strzelców bramek dla drużyny zwycięskiej.
Organizator rozgrywek nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych
wypadków zaistniałych podczas zawodów i nie ponosi odpowiedzialności za utratę zdrowia czy
życia w czasie rozgrywania zawodów. Wszyscy uczestnicy rozgrywek grają na własną
odpowiedzialność i własne ryzyko poświadczając to swoim podpisem na liście zgłoszeniowej.
Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach obowiązkowo podpisuje oświadczenie o zdolności do gry.
Zawodnik, który nie podpisał oświadczenia nie może być dopuszczony do gry. Oświadczenie to zostaje

dołączone przez kierownika drużyny do listy zgłoszeniowej.
17.
W przypadku zawodników niepełnoletnich opiekun prawny zawodnika podpisuje oświadczenie dla
zawodników niepełnoletnich.
18.
W przypadku urazów poniesionych przez zawodnika przed spotkaniem lub w jego trakcie
o dopuszczeniu zawodnika do dalszej gry decyduje sędzia zawodów w porozumieniu
z Przedstawicielem Organizatora. Postanowienie takie jest ostateczne.
19.
W trakcie sezonu zawodnicy mogą być poddawani weryfikacji, która będzie odbywała
się na podstawie dokumentu tożsamości. Może to nastąpić przed, w trakcie lub
bezpośrednio po każdym meczu. Organizator może weryfikować mecze i zawodników
w dowolnym momencie trwania rozgrywek, jak również po ich zakończeniu. Do
weryfikacji zawodników w czasie meczu upoważniony jest sędzia zawodów wraz
z przedstawicielem Organizatora. Weryfikacja taka może zostać przeprowadzona
z inicjatywy Organizatora lub na wniosek kierownika danej drużyny. Istnieje możliwość
udziału zawodnika w meczu i dostarczenia dokumentu tożsamości do końca trwania
spotkania. W przypadku braku dokumentu tożsamości zespół zostaje ukarany
walkowerem (5:0).
20. Istnieje możliwość dopisania do protokołu meczowego zawodnika, który przybył w trakcie
trwania zawodów.
21. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 5 minut po
obowiązującym terminie ustalonym przez Organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów.
Zespół zostaje ukarany walkowerem (5:0).
22. Zakazuje się drużynom przyjmowania i stosowania nazw:
- odwołujących się do systemów totalitarnych
- szerzących nienawiść w stosunku do określonych grup społecznych lub dyskryminujących je
- nieodpowiednich do powagi rozgrywek, ośmieszających kogoś, coś lub określone zachowania
- odwołujących się do określonych partii, stronnictw i ugrupowań politycznych, jak również
prywatnych osób zaangażowanych w ogólnokrajowe bądź lokalne życie polityczne
i samorządowe.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do rozgrywek drużyny, która
nie spełnia zapisów zawartych w punkcie 22.
V PRZEPISY GRY
1. W rozgrywkach Knurowskiej Ligi Futsalu Organizator przyjmuje przepisy gry zatwierdzone
przez Polski Związek Piłki Nożnej - Komisję ds. Futsalu z następującymi zastrzeżeniami:
a. czas gry wynosi 2 x 20 minut, przy czym czas zatrzymywany jest automatycznie
w następujących sytuacjach :
- wykopnięcie piłki na trybuny
- wykopnięcie piłki na korytarz prowadzący do szatni
- przerwa na żądanie trenera ( 1 min.)
- rzut karny, w tym przedłużany rzut karny
- kontuzja i konieczność udzielenia pomocy zawodnikowi
- na prośbę sędziego zawodów
- w ostatniej minucie spotkania obowiązuje tzw. czas efektywny gry
b. rzut karny przedłużony wykonuje się po 4. popełnionym przewinieniu
c. Dozwolone jest zagranie piłki wślizgiem jeżeli pod warunkiem, że zawodnik wykonujący wślizg
nie znajduje się w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem. Interpretacja takiej sytuacji należy
do sędziego zawodów.
d. Kierownikom drużyn przysługuje 1 przerwa techniczna podczas całego spotkania.
VI POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nagrody:

Uczestnicy rozgrywek otrzymają: puchary i dyplomy oraz vouchery na zakup sprzętu
sportowego o wartości nie przekraczającej odpowiednio 1000 zł za I miejsce, 800 zł za II
miejsce, 600 zł za III miejsce. Zespoły nie mogą zrzec się nagrody na konto wpisowego do ligi na
następny sezon. Realizacja nagród w postaci bonów odbywa się we wskazanym przez
Organizatora sklepie sportowym w terminie podanym przez Organizatora po zakończeniu
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rozgrywek.
indywidualnie ,,król strzelców” rozgrywek otrzymuje: statuetkę i dyplom.
W przypadku, gdy największą liczbę bramek zdobyło dwóch (lub więcej) zawodników, tytuł „króla
strzelców” przyznaje się obu (lub więcej) zawodnikom.
indywidualnie „najlepszy bramkarz” rozgrywek otrzymuje: statuetkę i dyplom
zwycięzca klasyfikacji ,,fair play” otrzymuje statuetkę oraz dyplom
Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagrody indywidualnej bądź
zespołowej za wybitne osiągnięcia dla rozwoju futsalu w Knurowie. Kandydatury takie mogą
zgłaszać kierownicy drużyn w formie pisemnej. Wybór zawodnika, działacza lub drużyny jest
wyłączną kompetencją Organizatora.
Ze względów organizacyjnych (koszty hali, opłat sędziowskich) obowiązuje wpisowe płatne
w kasie MOSiR lub przelewem na konto w terminie do 26.10.2020. W sezonie 2020/21
wpisowe wynosi 1000 złotych. Dokonując wpłaty należy podać następujące informacje:
- dane wpłacającego (w przypadku konieczności wystawienia faktury prosimy o kontakt
z księgowością MOSiR).
- tytuł wpłaty, tj. „wpisowe do Knurowskiej Ligi Futsalu”
- nazwa drużyny.
W ramach wpisowego Organizator zapewnia:
halę sportową
obsadę sędziowską
szatnie z możliwością korzystania z natrysków
piłki do rozgrywania spotkań
narzutki w przypadku braku strojów
udział w Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Knurowa w futsalu, który jest zarazem
oficjalnym zakończeniem rozgrywek połączonym z ceremonią wręczenia nagród za udział w
lidze
udział w Turnieju Noworocznym
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas trwania rozgrywek i za
rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
Za usterki stwierdzone w szatniach finansową odpowiedzialność ponoszą kierownicy drużyn. Są
oni zobowiązani do pobierania kluczy do szatni przed spotkaniem oraz oddania kluczy po
zakończonym meczu.
Zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów w szatniach i na
terenie hali sportowej.
Uczestnicy biorący udział w rozgrywkach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych i upublicznienie swojego wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją
Knurowskiej Ligi Futsalu przez Organizatora imprezy. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady
z uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi uczestników mogą być wykorzystane
przez prasę, radio i telewizję.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
Wszyscy uczestnicy rozgrywek Knurowskiej Ligi Futsalu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym
regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek. Zapoznanie się z Regulaminem zawodnicy
potwierdzają złożeniem podpisu na liście zgłoszeniowej.
VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Knurowie, ul. Górnicza 2, 44-193 Knurów;
2. Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Knurowie jest Pani
Agnieszka Domagała, e-mail: iod24@agileo.it;
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji rozgrywek Knurowskiej Ligi Futsalu zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające,
z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty, którym udostępniane
są dane wynikające z przepisu prawa;
5. Dane osobowe, przekazane w formie listy zawodników będą przechowywane przez okres 5 lat.
Zdjęcia z wydarzeń oraz informacje o zwycięstwach będą przechowywane na stronie
internetowej www.mosirknurow.pl przez okres 10 lat.
6. Uczestnik posiada prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem
uczestnictwa w rozgrywkach Knurowskiej Ligi Futsalu. Uczestnik zobowiązany jest do ich
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych brak możliwości udziału
w rozgrywkach Knurowskiej Ligi Futsalu.

VIII. WYTYCZNE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE
ROZGRYWEK KNUROWSKIEJ LIGI FUTSALU
- na mecz drużyny stawiają się najwcześniej 20 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia
meczu i zajmują miejsce w szatni, aż do przeprowadzenia rozgrzewki przedmeczowej
- drużyny opuszczają obiekt niezwłocznie po skorzystaniu z zaplecza szatniowego po
zakończonym meczu, aby umożliwić personelowi przeprowadzenie dezynfekcji
- widownia jest zamknięta dla widzów
- przed wejściem na Halę obowiązuje dezynfekcja rąk, ponadto ręce dezynfekujemy po
zejściu z boiska
- podczas pobytu obiekcie we wszystkich ciągach pieszych, holach, korytarzach obowiązuje
dystans społeczny oraz zakrycie usta i nosa
- podczas całego meczu drużyny pozostają na swoich „ławkach rezerwowych”, nie ma zmiany
boisk po zakończeniu I połowy meczu
- na boisko nie wnosimy żadnych rzeczy osobistych, odzieży, napojów, zamrażaczy, itd. rzeczy
te należy zostawić w szatni
- przed meczem, w przerwie i po jego zakończeniu zalecane jest utrzymanie dystansu
społecznego
- podczas trwania meczu staramy się unikać niepotrzebnego kontaktu z innymi (witania się,
przybijania piątek, poklepywania po plecach, obejmowania, itd.)
- prawo wejścia na Halę mają tylko zawodnicy wpisani do protokołu oraz trener i kierownik
drużyny
- protokół meczowy sporządza Przedstawiciel Organizatora
- Organizator nie zapewnia narzutek, drużyny mają obowiązek posiadania drugiego kompletu
strojów na wypadek, gdyby drużyna przeciwna posiadała stroje w identycznych kolorach

- warunkiem przystąpienia danego zawodnika do meczu jest każdorazowo własnoręczne
podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia (załącznik 1 lub nr 2)
- za przestrzeganie powyższych wytycznych odpowiedzialny jest Kierownik Drużyny

REGULAMIN DYSCYPLINARNY
I.

Komisja dyscyplinarna.
1. Komisja Dyscyplinarna wyznacza karę w granicach przewidzianych niniejszym regulaminem,
uwzględniając rodzaj, stopień i okoliczności przewinienia, biorąc pod uwagę cele profilaktyczne i
doraźne.
2. Komisja Dyscyplinarna ściśle realizuje zadania zlecone przez Organizatora. W skład komisji
wchodzą:
- Przedstawiciel Organizatora
- 4 członków komisji
Członkowie Komisji wybierani są na roczną kadencję w okresie (od 1 września do 31
sierpnia)

II.

Kary zespołowe.
1. Karę walkowera orzeka się w następujących przypadkach:
a. za wstawienie do gry nieuprawnionego zawodnika (niezgłoszonego lub zawieszonego)
b. za wstawienie się do gry 5 minut po wyznaczonym czasie rozpoczęcia meczu
c. za nieuregulowanie kar finansowych w wyznaczonym terminie
2.Kary finansowe.
a. Za nie stawienie się drużyny do gry orzeka się karę w wysokości 100 zł. Karna opłata musi
być uiszczona w kasie MOSiR przed kolejnym spotkaniem tej drużyny pod rygorem
niedopuszczenia do rozegrania kolejnego meczu i zweryfikowania go na walkower.
b. Za wstawienie do gry zawodnika grającego pod obcym nazwiskiem orzeka się karę 500 zł.
Terminem uiszczenia opłaty jest podobnie jak w pkt. ”a” najpóźniej dzień rozegrania
kolejnego meczu.
3.Kary odjęcia punktów.
a. Za wstawienie do gry zawodnika grającego pod obcym nazwiskiem orzeka się karę odjęcia
5 punktów.
b. Za wybitnie niesportową i nieuczciwą postawę drużyny orzeka się karę odjęcia 10 punktów
oraz karę walkowera za dane spotkanie.

III.
1.

Kary indywidualne.
Kary zakazu gry.
a. karę zakazu gry w 1 (jednym) spotkaniu orzeka się w następujących przypadkach :
- otrzymanie czerwonej kartki za rozmyślne powstrzymanie w sposób niedozwolony
przeciwnika (lub piłki ręką) będącego w korzystnej sytuacji do zdobycia bramki (tzw. akcja
ratunkowa)
- otrzymanie przez zawodnika 3 (trzeciego) kolejnego napomnienia
b. karę zakazu gry w 2 (dwóch) spotkaniach orzeka się w przypadku otrzymania przez
zawodnika 6 (szóstego) kolejnego napomnienia.
c. karę zakazu gry w 3 (trzech) kolejnych spotkaniach orzeka się w przypadku otrzymania
przez zawodnika 9 (dziewiątego) i 12 ( dwunastego ) kolejnego napomnienia.

IV.

Kary szczególne
1. Kary szczególne nakłada Komisja Dyscyplinarna. Kary te dotyczą przede wszystkim
niesportowego zachowania, brutalnych fauli, a także innych przewinień i sytuacji nie opisanych
powyżej.
2. Wymiar kar szczególnych każdorazowo określa Komisja po dokonaniu oceny przebiegu
zdarzenia. Komisja przy ustalaniu wymiaru kar bierze pod uwagę profilaktyczny charakter kary,
a także dotychczasowe postępowanie osoby podlegającej karze. W przypadkach recydywy Komisja
ma prawo podjąć karę bardziej surową niż w pozostałych przypadkach.
3. W przypadkach wybitnie niesportowego zachowania Komisja poza karą zakazu gry ma także
prawo podjąć decyzję o karze finansowej. Wysokość kary finansowej ustala Komisja Dyscyplinarna,
jednak nie może być ona wyższa niż 500 zł.
4. Karom szczególnym podlegają zarówno zawodnicy, jak i kierownicy drużyn.
5. W przypadku ukarania zawodnika lub kierownika drużyny karą finansową drużyna, podobnie jak
w przypadku finansowej kary zespołowej, jest zobowiązana uiścić opłatę karną przed rozegraniem
kolejnego meczu pod rygorem ukarania walkowerem.

V.

Inne przepisy.
1. Wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego powoduje zweryfikowanie meczu na
walkower 5-0, jednak w przypadku wyniku korzystniejszego aniżeli walkower (wszystkie
zwycięstwa wyższe niż 5-0) utrzymuje się wynik z boiska z pozbawieniem zdobytych bramek
drużyny ukaranej oraz z utrzymaniem strzelców bramek dla drużyny, której przyznano walkower.
Tak więc w przypadku wygranej np. 8:4, wynik po weryfikacji brzmi 8:0, a strzelcy bramek
pozostają. Kiedy mecz natomiast zakończył się wynikiem np. 3:2, strzelcy trzech bramek
pozostają, a wynik brzmi 5:0.
2. Na poczet odbywania kary wliczane są spotkania zweryfikowane na walkower dla drużyny,
w której występuje zawieszony zawodnik, jeśli w protokole meczowym nie znalazło się jego
nazwisko. Z kolei, jeśli drużyna, w której występuje zawieszony zawodnik nie stawiła się do gry,
zawodnikowi nie wlicza się takiego spotkania na poczet odbywania kary.
3. Osobą odpowiedzialną za ewidencję kar indywidualnych w zespole i wystawienie zawodników
do gry jest kierownik drużyny. Organizator nie ma obowiązku informowania o zawieszeniu
danego zawodnika, chyba, że jest ono wynikiem orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej. Wówczas
Organizator
przekazuje
kierownikowi
drużyny
komunikat
w
formie
ustnej
i pisemnej/elektronicznej.
4. Komisja Dyscyplinarna może podjąć decyzję o karze dla danego zawodnika w sytuacji, gdy
popełnił on rażące przewinienie, a nie zostało ono zauważone przez sędziego. Komisja ma prawo
ukarać zawodnika za niesportowe zachowanie także w sytuacji gdy zdarzenie ma miejsce na
terenie obiektu sportowego przed lub po zakończeniu spotkania.
5. Za szkody powstałe na terenie obiektu sportowego odpowiadają kierownicy drużyn. Osoby
pobierające klucz z szatni zobowiązane są do utrzymania w nich porządku oraz do informowania
Przedstawiciela Organizatora o ewentualnych szkodach poczynionych podczas korzystania
z szatni, bądź zauważonych przed jej użytkowaniem.
6. W trakcie trwania meczu na ławce rezerwowych i w jej okolicach mogą przebywać tylko osoby
wpisane do protokołu zawodów, czyli trener, kierownik zespołu i zawodnicy. Odpowiedzialność za
przestrzeganie tego przepisu spoczywa na kierownikach drużyn.
7. Decyzje Komisji Dyscyplinarnej wydawane są w formie pisemnej lub elektronicznej.
VI. Odwołania i protesty.
1. Odwołanie od decyzji Komisji przysługuje kierownikom drużyn w ciągu 7 dni od daty
orzeczenia. Odwołanie przysługuje do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który jest
zarazem ostatnią instancją odwoławczą. Odwołanie składa się w formie pisemnej w Dziale
Organizacji Imprez.
2. Protesty dotyczące poszczególnych spotkań składane są w ciągu 48 godzin od zakończonego
spotkania i składane są w formie pisemnej w Dziale Organizacji Imprez lub w protokole zawodów.

Protesty składane po wyznaczonym terminie nie będę rozpatrywane.
3. Wszelkie opinie uzyskiwane przez drużyny od Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawach
rozgrywek Knurowskiej Ligi Futsalu nie są wiążące dla Organizatora.

Klasyfikacja ,,Fair Play"
Zasady punktacji :
1. Żółta kartka – 3 pkt
2. Każda następna żółta kartka – wielokrotność 3 pkt ( druga – 6 pkt, trzecia – 9 pkt, itd. )
3. Czerwona kartka po drugiej żółtej – 5 pkt.
4. Tzw. „zwykła” czerwona kartka ( akcja ratunkowa, ręka ) – 10 pkt
5. Każda następna „zwykła” czerwona kartka – wielokrotność 10 pkt ( druga – 20 pkt, trzecia – 30
pkt. itd. )
6. Czerwona kartka za niesportowe zachowanie, obrazę sędziego, uderzenie przeciwnika lub
sędziego, złośliwy faul - 30 pkt
7. Nie stawienie się drużyny do gry – 50 pkt
W przypadku jednakowej ilości ujemnych punktów o wyższym miejscu w klasyfikacji ,,Fair Play”
decyduje wyższa lokata drużyny w końcowej tabeli danego sezonu.
Organizator może także przyznać indywidualną lub zespołową nagrodę za wybitne
zachowania fair play mające miejsce podczas rozgrywek KLF.

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
Dotyczy udziału w rozgrywkach Knurowskiej Ligi Futsalu
1. Oświadczam, że jestem zdrowy oraz nie występują u mnie żadne objawy zakażenia wirusem SARSCOV-2.
2. . Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 10 dni, poprzedzających
złożenie oświadczenia:
1) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;
2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
3) nie miałam/em kontaktu z osobami, wobec których wystąpiły okoliczności wskazane w punktach 1
lub 2.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami funkcjonowania Hali Sportowej MOSiR i zobowiązuję
się do przestrzegania zawartych tam wytycznych.
………………………………………………………..
Data i czytelny podpis

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
Dotyczy udziału w rozgrywkach Knurowskiej Ligi Futsalu
1. Oświadczam, że jestem zdrowy oraz nie występują u mnie żadne objawy zakażenia wirusem SARSCOV-2.
2. . Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 10 dni, poprzedzających
złożenie oświadczenia:
1) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;
2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
3) nie miałam/em kontaktu z osobami, wobec których wystąpiły okoliczności wskazane w punktach 1
lub 2.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami funkcjonowania Hali Sportowej MOSiR i zobowiązuję
się do przestrzegania zawartych tam wytycznych.
………………………………………………………..
Data i czytelny podpis

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
Dotyczy udziału w rozgrywkach Knurowskiej Ligi Futsalu
1. Oświadczam, że jestem zdrowy oraz nie występują u mnie żadne objawy zakażenia wirusem SARSCOV-2.
2. . Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 10 dni, poprzedzających
złożenie oświadczenia:
1) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;
2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
3) nie miałam/em kontaktu z osobami, wobec których wystąpiły okoliczności wskazane w punktach 1
lub 2.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami funkcjonowania Hali Sportowej MOSiR i zobowiązuję
się do przestrzegania zawartych tam wytycznych.
………………………………………………………..
Data i czytelny podpis

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE (wypełnia rodzic/opiekun prawny)
Dotyczy udziału mojego dziecka w rozgrywkach Knurowskiej Ligi Futsalu
1.Oświadczam , że mój syn……………………………………………………………. jest zdrowy oraz nie występują u
niego żadne objawy zakażenia wirusem SARS-COV-2.
2. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 10 dni, poprzedzających
złożenie oświadczenia:
1) mój syn nie jest zakażony/a wirusem SARS-COV-2;
2) mój syn nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
3) nie miał kontaktu z osobami, wobec których wystąpiły okoliczności wskazane w punktach 1 lub 2.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami funkcjonowania Hali Sportowej MOSiR oraz
zobowiązałem mojego syna do przestrzegania zawartych tam wytycznych
………..………………………………………………………..
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE (wypełnia rodzic/opiekun prawny)
Dotyczy udziału mojego dziecka w rozgrywkach Knurowskiej Ligi Futsalu
1.Oświadczam , że mój syn……………………………………………………………. jest zdrowy oraz nie występują u
niego żadne objawy zakażenia wirusem SARS-COV-2.
2. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 10 dni, poprzedzających
złożenie oświadczenia:
1) mój syn nie jest zakażony/a wirusem SARS-COV-2;
2) mój syn nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
3) nie miał kontaktu z osobami, wobec których wystąpiły okoliczności wskazane w punktach 1 lub 2.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami funkcjonowania Hali Sportowej MOSiR oraz
zobowiązałem mojego syna do przestrzegania zawartych tam wytycznych
………..………………………………………………………..
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE (wypełnia rodzic/opiekun prawny)
Dotyczy udziału mojego dziecka w rozgrywkach Knurowskiej Ligi Futsalu
1.Oświadczam , że mój syn……………………………………………………………. jest zdrowy oraz nie występują u
niego żadne objawy zakażenia wirusem SARS-COV-2.
2. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 10 dni, poprzedzających
złożenie oświadczenia:
1) mój syn nie jest zakażony/a wirusem SARS-COV-2;
2) mój syn nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
3) nie miał kontaktu z osobami, wobec których wystąpiły okoliczności wskazane w punktach 1 lub 2.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami funkcjonowania Hali Sportowej MOSiR oraz
zobowiązałem mojego syna do przestrzegania zawartych tam wytycznych
………..………………………………………………………..
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 3
Oświadczenie
1. Oświadczam, iż brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do mojego udziału w
zajęciach rekreacyjnych – amatorskich rozgrywkach futsalu.
2. Oświadczam, że biorę udział w zajęciach rekreacyjnych – amatorskich rozgrywkach futsalu na
własną odpowiedzialność i ryzyko oraz przyjmuję do wiadomości, że Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia Uczestników, a także, że Organizator nie
ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Oświadczam, że zapoznałem się
z Regulaminem Knurowskiej Ligi Futsalu w Knurowie, w tym z par. VI pkt 6 i par. VII dot.
przetwarzania danych osobowych.
3. Niniejsze oświadczenie jest ważne na czas trwania rozgrywek organizowanych przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, tj. w okresie 1.11.2020. – 30.06.2021.
…………………………..
czytelny podpis zawodnika

Załącznik nr 3
Oświadczenie
1. Oświadczam, iż brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do mojego udziału w
zajęciach rekreacyjnych – amatorskich rozgrywkach futsalu.
2. Oświadczam, że biorę udział w zajęciach rekreacyjnych – amatorskich rozgrywkach futsalu na
własną odpowiedzialność i ryzyko oraz przyjmuję do wiadomości, że Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia Uczestników, a także, że Organizator nie
ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Oświadczam, że zapoznałem się
z Regulaminem Knurowskiej Ligi Futsalu w Knurowie, w tym z par. VI pkt 6 i par. VII dot.
przetwarzania danych osobowych.
3. Niniejsze oświadczenie jest ważne na czas trwania rozgrywek organizowanych przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, tj. w okresie 1.11.2020. – 30.06.2021.
…………………………..
czytelny podpis zawodnika

Załącznik nr 3
Oświadczenie
1. Oświadczam, iż brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do mojego udziału w
zajęciach rekreacyjnych – amatorskich rozgrywkach futsalu.
2. Oświadczam, że biorę udział w zajęciach rekreacyjnych – amatorskich rozgrywkach futsalu na
własną odpowiedzialność i ryzyko oraz przyjmuję do wiadomości, że Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia Uczestników, a także, że Organizator nie
ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Oświadczam, że zapoznałem się
z Regulaminem Knurowskiej Ligi Futsalu w Knurowie, w tym z par. VI pkt 6 i par. VII dot.
przetwarzania danych osobowych.
3. Niniejsze oświadczenie jest ważne na czas trwania rozgrywek organizowanych przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, tj. w okresie 1.11.2020. – 30.06.2021.
…………………………..
czytelny podpis zawodnika

Załącznik nr 4
Oświadczenie
1. Oświadczam, iż brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego
syna………………………………………………………………… w zajęciach rekreacyjnych – amatorskich
rozgrywkach futsalu.
2.
Oświadczam,
że
biorę
odpowiedzialność
za
udział
mojego
syna……………………………………………………………………w zajęciach rekreacyjnych – amatorskich
rozgrywkach futsalu oraz przyjmuję do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia Uczestników, a także, że Organizator nie ubezpiecza
Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Oświadczam, że zapoznałem się z
Regulaminem Knurowskiej Ligi Futsalu w Knurowie, w tym z par. VI pkt 6 i par. VII dot. przetwarzania
danych osobowych.
3. Niniejsze oświadczenie jest ważne na czas trwania rozgrywek organizowanych przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, tj. w okresie 1.11.2020. – 30.06.2021.
…………………………..
Data i czytelny podpis
prawnego zawodnika

opiekuna

Załącznik nr 4
Oświadczenie
1. Oświadczam, iż brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego
syna………………………………………………………………… w zajęciach rekreacyjnych – amatorskich
rozgrywkach futsalu.
2.
Oświadczam,
że
biorę
odpowiedzialność
za
udział
mojego
syna……………………………………………………………………w zajęciach rekreacyjnych – amatorskich
rozgrywkach futsalu oraz przyjmuję do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia Uczestników, a także, że Organizator nie ubezpiecza
Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Oświadczam, że zapoznałem się z
Regulaminem Knurowskiej Ligi Futsalu w Knurowie, w tym z par. VI pkt 6 i par. VII dot. przetwarzania
danych osobowych.
3. Niniejsze oświadczenie jest ważne na czas trwania rozgrywek organizowanych przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, tj. w okresie 1.11.2020. – 30.06.2021.
…………………………..
Data i czytelny podpis
prawnego zawodnika

opiekuna

Załącznik nr 4
Oświadczenie
1. Oświadczam, iż brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego
syna………………………………………………………………… w zajęciach rekreacyjnych – amatorskich
rozgrywkach futsalu.
2.
Oświadczam,
że
biorę
odpowiedzialność
za
udział
mojego
syna……………………………………………………………………w zajęciach rekreacyjnych – amatorskich
rozgrywkach futsalu oraz przyjmuję do wiadomości, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia Uczestników, a także, że Organizator nie ubezpiecza
Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Oświadczam, że zapoznałem się z
Regulaminem Knurowskiej Ligi Futsalu w Knurowie, w tym z par. VI pkt 6 i par. VII dot. przetwarzania
danych osobowych.
3. Niniejsze oświadczenie jest ważne na czas trwania rozgrywek organizowanych przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie, tj. w okresie 1.11.2020. – 30.06.2021.
…………………………..
Data i czytelny podpis
prawnego zawodnika

opiekuna

