Regulamin Rozgrywek
IX Mistrzostw Służby Liturgicznej Archidiecezji Lubelskiej w Piłce Halowej
Lublin 07 kwietnia 2018r.
Główny organizator: Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji

1.

Lubelskiej; Lubelska Fundacja Rozwoju Sportu, Caritas Archidiecezji Lubelskiej, LZPN.
Celem IX Mistrzostw LSO Archidiecezji Lubelskiej w Halową Piłkę Nożną jest

2.

stworzenie możliwości spotkania ministrantów i lektorów, nawiązywanie nowych
znajomości, budowanie wspólnoty oraz zabawa.
3.
W Mistrzostwach mogą brać udział drużyny parafialne złożone wyłącznie
ze
służby
liturgicznej
(ministranci,
lektorzy).
Drużyna
może
liczyć
maksymalnie do 10 zawodników.
4.

Ministranci zobowiązani są do posiadania dowodu potwierdzającego

tożsamość oraz zgody rodziców na udział w turnieju według podanego wzoru – bez tego
zawodnik nie może brać udziału w turnieju! Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach
muszą posiadać aktualne badania lekarskie, celem stwierdzenia ich zdolności do gry (lista
zbiorowa – karta zgłoszeniowa podbita przez lekarza lub karty zdrowia).
Mistrzostwa rozgrywane są w trzech kategoriach:

5.

• Ministranci rocznik 2010 – 2006
•

Lektorzy młodsi rocznik 2005 – 2002

• Lektorzy starsi rocznik 2001 - 1997
6.

Rozgrywki są objęte ubezpieczeniem (wyłącznie podczas meczy rozgrywanych

w halach). Lista zgłoszeniowa, która dotrze do Organizatora jest zarazem listą do
Ubezpieczenia.
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7.

Mistrzostwa będą prowadzone wg przepisów PZPN wyłączając poniższe punkty.

8.

Czas oraz dokładne zasady gry będą ustalone i podane do wiadomości przed

Mistrzostwami po odprawie technicznej z sędziami. Na wykonanie wszystkich tzw. stałych
fragmentów gry drużyna ma 4 sekundy przy prawidłowym ustawieniu rywali. Po
przekroczeniu czasu piłkę przejmuje drużyna przeciwna.
9.

Drużyna składa się z 5 zawodników (jeden z nich jest bramkarzem; w chwili

rozpoczęcia gry drużyna musi liczyć co najmniej 6 zawodników. Ilość zmian podczas
meczu jest nieograniczona. Bramkarz może zmienić się miejscami z zawodnikiem z pola
gry oraz z zawodnikiem lub z bramkarzem z ławki rezerwowych, po wcześniejszym
powiadomieniu o tym sędziego. Strefa zmian jest usytuowana na tej samej stronie gry, co
ławki zawodników rezerwowych (na ławce przebywają zawodnicy drużyny i ksiądz lub
opiekun – nikt więcej! Kibice na trybunach!).
10.

Obowiązuje obuwie miękkie z jasną podeszwą.

11.

Bramkarz wznawia grę ręką. (Położenie przez bramkarza piłki na podłożu oznacza

rozpoczęcie gry). Może wyrzucić piłkę w dowolne miejsce hali. Nie wolno mu złapać piłki
po podaniu nogą od zawodnika tej samej drużyny.
12.

Aut boczny - w zależności od wielkości hali - wykonywany nogą z linii bocznej -

rzut pośredni. Piłka jest poza grą, gdy całym obwodem przekroczy linię bramkową lub
boczną zarówno na ziemi jak i w powietrzu. Gdy piłka uderzy w sufit, grę wznawia się
rzutem z autu przyznanym drużynie przeciwnej.
13.

Bramka może być zdobyta bezpośrednio z rzutu rożnego. Zanim piłka nie

zostanie wprowadzona do gry, przeciwnicy pozostają w odległości co najmniej 3 m od niej.
Piłka jest w grze, gdy zostanie kopnięta lub dotknięta.
14.

Zakazana jest gra: wślizgiem, barkiem. Nie wolno kopać przeciwnika, uderzać,

odpychać, zagrywać piłki ręką.
15.

Mecze odbywają się w atmosferze przyjaźni. Obowiązuje zakaz przeklinania,

dyskusji z sędzią, kłótni - również wewnątrz drużyny (dotyczy to również osób
towarzyszących

drużynom).

Niedopuszczalne
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jest

również

zachowanie

niegodne

ministranta lub lektora. Za nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu zawodnicy mogą
zostać

ukarani

karami

minutowymi

(w

trakcie

meczu),

bądź

dyskwalifikacją

z turnieju. W szczególnych przypadkach dyskwalifikacja może dotyczyć całej drużyny.
16.

Gra niedozwolona i nie sportowe zachowanie karane są w następujący sposób:

Kary: kartki żółte - wykluczenie 2min.; kartki czerwone – wykluczenie do końca meczu.
Rzut wolny bezpośredni przyznany jest za jedno z przewinień w sposób uznany przez
sędziego za nierozważny, lekkomyślny lub przy użyciu nieproporcjonalnej siły. W chwili
wykonywania rzutu wolnego, wszyscy przeciwnicy muszą pozostać w odległości co
najmniej 3 m od piłki.
- sankcje karne mogą być wyciągane również w stosunku do zawodników rezerwowych,
przebywających zarówno na ławce rezerwowej, jak i na całym obiekcie rozgrywek w czasie
trwania meczów (warunkiem kary jest identyfikacja zawodnika potwierdzona przez
świadka zajścia np. innego opiekuna),
- za wybryki chuligańskie na boisku bądź obiekcie zawodnik lub cała drużyna będą
zdyskwalifikowani do końca trwania rozgrywek,
- za zniszczenia w szatni odpowiada drużyna, która ostatnio w niej przebywała,
zobowiązania finansowe ponosi parafia, z której ministranci dokonali zniszczeń.
17.

Rzut karny (7m) przyznaje się jeżeli jedno z powyższych przewinień zostaje

popełnione przez zawodnika w jego własnym polu karnym, niezależnie od położenia piłki
będącej w grze. Bramkarz drużyny broniącej pozostaje na własnej linii bramkowej
pomiędzy słupkami, do czasu kopnięcia piłki. Pozostali zawodnicy znajdują się poza polem
karnym, w odległości co najmniej 3 m od piłki.
18.

Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia. Jeżeli było to w polu

karnym, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca, gdzie
nastąpiło przewinienie. Bramka może być zdobyta jedynie wtedy, gdy będąca w grze piłka
przed wpadnięciem do bramki dotknie innego zawodnika. Wszyscy przeciwnicy muszą
pozostać w odległości co najmniej 3 m od piłki.
19.

Obsady sędziowskiej na turniej finałowy dokonuje Kolegium Sędziów LZPN.
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20.

System rozgrywek - obowiązuje dla wszystkich kategorii

21.

Na każdej z hal sportowych każda z drużyn zgłasza się do opiekuna hali.

22.

Punkty programu takie jak Msza Święta są obowiązkowe dla wszystkich uczestników

Mistrzostw.
23.

Główny Organizator Mistrzostw zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego

Regulaminu oraz jako jedyny ma prawo regulować wszelkimi sprawami nie objętymi
niniejszym regulaminem.
Prosimy opiekunów – KSIĘŻY o obecność przy ministrantach i lektorach oraz
dopilnowanie

całkowitego porządku w hali. Za straty materialne i zniszczenia w

budynku spowodowane złym zachowaniem ministrantów i lektorów obciążeni będą
opiekunowie drużyn oraz parafie. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za
rzeczy pozostawione w szatniach i miejscach noclegowych.
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