
Regulamin Knurowskiej Ligi Orlika 2021 

1. Organizator 

Organizatorem rozgrywek Knurowskiej Ligi Orlika jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Knurowie. Miejscem rozgrywek jest Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych w Knurowie.  

2. Zgłoszenia, wpisowe 

Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie w Dziale Organizacji Imprez Sportowo-
Rekreacyjnych pod nr tel. 32 335-20-14 lub mailowo pod adresem: sport@mosirknurow.pl 
Termin zgłoszeń upływa z dniem 31.03.2021. Zgłoszenia dokonuje kierownik drużyny, którym 
musi być osoba pełnoletnia. 

Obowiązuje wpisowe do rozgrywek w kwocie 300 zł od drużyny płatne przelewem na konto 
Organizatora z następującym opisem: „wpisowe do Knurowskiej Ligi Orlika” i podaniem 
nazwy drużyny oraz wpłacającego.  Podmioty opłacające wpisowe mogą otrzymać fakturę po 
przekazaniu odpowiednich danych do Działu Księgowości. 

Na pierwszą kolejkę kierownik drużyny przygotowuje listę zawodników, na której może 
umieścić maksymalnie 20 zawodników. W trakcie rozgrywek można dopisywać do listy 
następnych zawodników (max. 10). Nie można zgłaszać nowych zawodników w ostatnich 2 
kolejkach. Nie ma możliwości przechodzenia z jednej drużyny do innej po zakończeniu 
pierwszej rundy rozgrywek.  

Każdy z graczy podpisuje oświadczenie o zdolności do gry i udziale w rozgrywkach na własną 
odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę życia lub zdrowia 
podczas rozgrywek.  

Minimalny wiek uczestników to 16 lat (kalendarzowo – zawodnicy urodzeni w roku 2005 i 
starsi). Zawodnicy nieletni mogą brać udział w rozgrywkach tylko za pisemną zgodą opiekuna 
prawnego. Funkcję trenera i kierownika musi pełnić osoba pełnoletnia. 

3. Czas gry 

Czas gry wynosi 2x15 minut. O momencie zakończenia spotkania decyduje sędzia zawodów. 
Może on doliczyć dodatkowy czas gry w przypadku przerw w grze. 

4. System rozgrywek 

Rozgrywki składają się z dwóch rund. W pierwszej rundzie drużyny grają systemem „każdy z 
każdym”. W drugiej rundzie w zależności od ilości drużyn zgłoszonych do rozgrywek, zespoły 
rozegrają mecze w jednej grupie bądź z podziałem na grupy. 

Drużyny składają się z 6 graczy (5 zawodników z pola plus bramkarz). Dopuszcza się grę 
drużyny w składzie 5-osobowym. W przypadku gdy drużyna nie jest w stanie wystawić do gry 
co najmniej 5 zawodników, orzeka się walkower dla drużyny przeciwnej. 
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W przypadku, gdy drużyna oddaje 3. mecz walkowerem, zostaje wykluczona z dalszych 
rozgrywek. Jeśli drużyna rozegra 50% swoich meczów w lidze, wszystkie dotychczasowe 
rezultaty pozostają bez zmian, natomiast pozostałe do rozegrania zostają zweryfikowane 
jako walkowery na korzyść przeciwnika. Jeśli drużyna zostanie wycofana na skutek 
walkowerów i nie rozegra 50% spotkań, wyniki meczów z jej udziałem zostaną anulowane. O 
kolejności w tabeli decyduje: ilość zdobytych punktów, wynik meczu bezpośredniego, 
stosunek bramek, ilość bramek strzelonych. 

5. Przerwa na żądanie 

W ciągu całego meczu kierownikowi drużyny przysługuje jedna przerwa techniczna na 
żądanie. 

6. Kary 

Zawodnik, który otrzyma 3.,6.,9. i następne żółte kartki, pauzuje odpowiednio 1, 2, 3 i itd. 
mecze.  

Po otrzymaniu czerwonej kartki drużyna gra w osłabieniu przez 2 minuty lub do momentu 
utraty gola w grze w osłabieniu. O wymiarze kary za czerwoną kartkę decyduje Organizator 
zawodów w porozumieniu z sędzią zawodów. Za ewidencję kartek w danym zespole 
odpowiedzialni są kierownicy drużyn. 

W rozgrywkach Ligi Orlika obowiązują zaostrzone kryteria oceny niesportowego zachowania,  
dotyczące w szczególności używania wulgarnego słownictwa. W związku z powyższym, 
używanie wulgarnego słownictwa jest karane karą wychowawczą tj. wykluczeniem z gry na 
okres 1 minuty. Utrata gola nie powoduje w tym przypadku skrócenia czasu gry w osłabieniu.  

7. Przepisy gry 

Obowiązują przepisy gry stosowane podczas rozgrywek Knurowskiej Ligi Futsalu z podanymi 
niżej wyjątkami: 

- czas gry wynosi 2 x 15 minut 

- dozwolone jest granie wślizgiem pod warunkiem, że zawodnik grający wślizgiem nie 
znajduje się w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem. Ocena takiej sytuacji należy do 
sędziego zawodów 

- dozwolona jest gra z lotnym bramkarzem, nie stosuje się przepisu o obowiązku przejścia 
piłki na połowę rywala, jak również obowiązku przejścia bramkarza lotnego na połowę 
rywala, lotny bramkarz musi być ubrany w koszulkę odróżniającą go od reszty zespołu 

- miejsce wykonywania rzutu karnego wskazuje sędzia zawodów 

- zawodnicy grają w obuwiu dostosowanym do sztucznej nawierzchni  



8. Nagrody 

Drużyny z miejsc 1-3 otrzymują puchary, dyplomy oraz sprzęt sportowy. Pozostałe zespoły 
otrzymują statuetki za udział w rozgrywkach. Warunkiem otrzymania statuetki za udział w 
rozgrywkach jest ukończenie rozgrywek.  

Przyznaje się nagrody indywidualne: 

- najlepszy strzelec 

- najlepszy bramkarz 

9. Inne 

O wszystkich sprawach nie opisanych powyżej decyduje Organizator zawodów lub też 
stosuje się przepisy Regulaminu Knurowskiej Ligi Futsalu. 

10.  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: iod@mosirknurow.pl; 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji  rozgrywek Knurowskiej Ligi Orlika  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.; 
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8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem 
uczestnictwa w rozgrywkach Knurowskiej Ligi Orlika.  Uczestnik zobowiązany jest do ich 
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych brak możliwości udziału                                     
w rozgrywkach Knurowskiej Ligi Orlika. 
 
11.  WYTYCZNE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE 
-  przed wejściem na obiekt obowiązuje dezynfekcja rąk, ponadto ręce dezynfekujemy po 
zejściu z boiska 
- do momentu wejścia na obiekt obowiązuje nakaz noszenia zakrycia ust i nosa maseczką 
- przed meczem, w przerwie i po jego zakończeniu zalecane jest utrzymanie dystansu 
społecznego 
- podczas trwania meczu zaleca się unikać niepotrzebnego kontaktu z innymi (witania się, 
przybijania piątek, poklepywania po plecach, obejmowania, itd.) 
- prawo wejścia na obiekt mają tylko zawodnicy wpisani do protokołu, a z osób funkcyjnych 
trener i kierownik, obowiązuje zakaz wstępu osób postronnych na obiekt, mecze odbywają 
się bez udziału publiczności 
- Organizator nie zapewnia narzutek, drużyny mają obowiązek posiadania drugiego kompletu 
strojów na wypadek, gdyby drużyna przeciwna posiadała stroje w identycznych kolorach 
 

 

12. Wpływ ogólnych przepisów prawa na rozgrywki Knurowskiej Ligi Orlika.  
W przypadku wprowadzenia urzędowych obostrzeń w kwestii dostępności obiektów 
sportowych lub ograniczeń co do grup uprawnionych z korzystania z infrastruktury sportowej 
Organizator zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia rozgrywek bądź kontynuowania 
ich w danym okresie w ograniczonej formie dla drużyn uprawnionych.  
W przypadku niemożności kontynuowania rozgrywek z powodów związanych z pandemią 
koronawirusa Organizator może uznać wyniki rozgrywek za końcowe jeśli drużyny rozegrają 
wszystkie spotkania I rundy.  


