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1. Nazwa imprezy: 

 Dan-Bud Amatorska Liga Orlika 

2. Cel 

 Popularyzacja aktywnych form rekreacji fizycznej wśród mieszkańców Mławy i powiatu 

mławskiego. 

 Integracja poszczególnych środowisk poprzez sport. 

 Wyłonienie najlepszej amatorskiej drużyny. 

3. Organizator: 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie 06-500 Mława, ul. Kopernika 38. 

4. Współorganizator:   

 Firma Budowlana DAN-BUD sp. z o.o. 

 MKS Mławianka Mława. 

5. Miejsce zawodów: 

 Boisko Orlik – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie, ul. Kopernika 38. 

6. Warunki uczestnictwa: 

 W lidze może wziąć udział, każda drużyna składająca się z 12 zawodników w wieku powyżej 

18 lat. Dopuszcza się zawodników (jednego w zespole) zrzeszonych  w rozgrywkach 

ligowych PZPN maksymalnie do ligi okręgowej. 

 Dopuszcza się zawodników powyżej 35 lat grających w rozgrywkach ligowych PZPN.  

 Warunkiem dopuszczenia drużyny do rozgrywek jest złożenie wypełnionej listy 

zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem.  

 W przypadku wystąpienia w lidze zawodnika zgłoszonego w strukturach PZPN drużyna 

zostanie ukarana walkowerem. 

 Spotkanie organizacyjne odbędzie się 12.05.2022r  o godz. 18.30 w sali konferencyjnej                         

( kryta pływalnia ). 
 

„Organizator”   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie, wszelkie osoby z nim 

współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą 

odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią 

przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy 

ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami 

dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa 

dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniodawców w razie wypadku 

lub szkody związanej z zawodami. 

Wszyscy uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia                     

i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych 

organizatora oraz na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez 

organizatora imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. 133/97, poz.883). Zgadzają się również na otrzymywanie  korespondencji drogą 



 

 

 

 

elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r.               

o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.144/02, poz. 1204). 

 

7. Sposób przeprowadzenia rozgrywek: 

  a)  Rzut od bramki – bramkarz wznawia grę tylko ręką. Piłka jest w grze wtedy gdy   zostanie 

wyrzucona poza pole karne. 

  b)  Bramka nie może być zdobyta ręką przez bramkarza nawet po złapaniu piłki   w wyniku akcji. 

  d)  Rzut z autu wykonywany jest  rękoma. 

  f) Drużyna nie może liczyć mniej niż trzech zawodników na boisku. W przypadku nałożonych kar 

może uzupełnić skład do trzech zawodników z pośród nieukaranych. W przeciwnym wypadku gdy 

nie będzie min. trzech zawodników na boisku sędzia kończy zawody. 

 g)  Zmiany dokonywane są tylko w wyznaczonych strefach. Zawodnik wchodzący może wejść na 

boisko tylko po opuszczeniu płyty gry przez schodzącego. W przeciwnym razie sędzia udziela kary 

2 min. 

 h) Przy rzutach wolnych, rożnych odległość przeciwnika od piłki wynosi  5 metrów. Przy wrzutach 

2 metry. 

  i)  Bramkarz może złapać piłkę z gry, a następnie nogą zdobyć bramkę. 

  j) Bramkarz który zostanie ukarany karą minutową może pozostać na boisku. Wówczas drużyna 

musi zredukować liczbę zawodników z pola. 

  k) Czas na wznowienie rzutu z autu, rogu, rzutu wolnego( w przypadku rzutu wolnego 

bezpośredniego drużyna przeciwna wznowi grę rzutem wolnym pośrednim) wynosi 4 sekundy.           

W przypadku gdy rzut wolny wykonany jest na gwizdek liczenie czasu nastąpi od chwili gwizdka. 

  ł) Wszystkie rzuty wolne pośrednie w polu karnym dla drużyny atakującej wykonywane będą z linii 

pola karnego najbliższemu miejsca przewinienia. 

  l) Kary minutowe – 2 min – zawodnik ukarany (lub inny zawodnik tej drużyny) może uzupełnić 

skład po utracie bramki. 

m) Wykluczenie – czerwona kartka, oznacza że zawodnik nie może wystąpić do końca danego meczu 

(kara indywidualna). Ukarana drużyna gra w osłabieniu przez 2 minuty bez względu na utratę bramki. 

 n) Karą minutową bądź wykluczeniem może zostać ukarany również zawodnik rezerwowy, 

wówczas drużyna musi zredukować ilość zawodników na boisku o zawodnika ukaranego. 

Przy jednoczesnych karach minutowych zawodników obydwu drużyn, zawodnicy odbywają karę do 

końca bez względu na utratę bramki. 

 o) Nie obowiązuje przepis o spalonym. 

 p) drużyna która popełni pięć fauli karanych rzutami wolnymi bezpośrednimi (nie dotyczy zagrania 

ręką) zostanie ukarana przedłużonym rzutem karnym z łuku pola karnego.  

 a) Liczba zdobytych punktów – zwycięstwo 3pkt.  Remis – 1pkt.  Przegrana – 0pkt. 
 

 b) Przy równej liczbie zdobytych punktów decyduje: 

 wynik bezpośrednich spotkań  

 różnica bramek. 

 większa liczba strzelonych bramek. 

 

8. Nagrody: 

 W klasyfikacji końcowej wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe puchary, oraz nagrody 

rzeczowe. 

 Nagroda dla najlepszego bramkarza, zawodnika ligi i króla strzelców. 

 Po zakończeniu ligi odbędzie się losowanie nagrody niespodzianki. W losowaniu mogą                 

wziąć udział tylko zespoły które rozegrały wszystkie mecze ligowe.    

 

 



 

 

 

 

 
 

9. Zasady finansowania:  

 Uczestnicy pokrywają wszelkie koszty związane z udziałem w lidze. 

 Ustalone wpisowe należy wpłacić do pierwszego meczu organizatorowi. 

 Rozgrywki są częściowo płatne. 

 

11. Postanowienia końcowe: 

   Uczestnicy rozgrywek „DAN-BUD” A.L.O  ubezpieczają się na własny koszt.  

   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia. 

 Drużyny zobowiązane są do ścisłego przestrzegania terminarza rozgrywek. Nie ma zmian 

ustalonych terminów spotkań. W przypadku gdy drużyna nie rozegra meczu w ustalonym 

terminie lub nie dokona wpłaty, mecz zostanie zweryfikowany jako przegrany walkowerem. 

 Drużyny zobowiązane są do przestrzegania regulaminu Ligi, oraz regulaminu ,,ORLIKA”. 

 Wszelkie kwestie nieuwzględnione w regulaminie będą rozpatrywane zgodnie                                    

z obowiązującymi przepisami PZPN. Decyzje podejmuje Organizator.       
 

Zgłoszenie drużyny do rozgrywek  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 

                                               

 

       Sędzia główny                                                     Organizator  

                                                        Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

                                                w Mławie 


