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§1. Organizacja i postanowienia ogólne
1. Liga Młode Nogi Wrocławia jest Turniejem, w ramach którego odbywają się rozgrywki w piłce nożnej.
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego jest Organizatorem rozgrywek.
2. Udział w Lidze mogą wziąć: organizacje pozarządowe, firmy i instytucje działające na rzecz
młodzieży, a także grupy formalne i nieformalne, mające wpływ na rozwój społeczny młodzieży,
gotowe promować aktywność fizyczną wśród młodych ludzi i inne grupy – zwani dalej
Współorganizatorami.
3. Podmioty wymienione w ustępie 2. wyłaniają swoje drużyny, które zgłaszają do Turnieju.
4. Podmioty, o których mowa w ustępie 2. i 3. wpłacają tytułem udziału swojej drużyny kaucję oraz
wpisowe w kwocie 600 zł (kaucja 200 zł i wpisowe 400 zł) przeznaczone na cele statutowe związane
z ligą MNW.
5. Kaucja wpłacona tytułem udziału w Turnieju ma na celu pokrycie kosztów Turnieju w przypadku
rezygnacji drużyny z udziału w rozgrywkach i w przypadku oddania meczu walkowerem. Jeżeli jeden
mecz zostanie oddany walkowerem (jedna kolejka w danym dniu), Organizator potrąca z kaucji 100 zł,
a w przypadku drugiego walkowera (kolejna kolejka) kaucja przepada w całości przeznaczając kwotę
na cele statutowe związane z ligą MNW. Trzeci walkower powoduje zdyskwalifikowanie drużyny.
Drużyna zdyskwalifikowana oraz drużyna, która w trakcie rozgrywek się wycofa traci wpłaconą kaucję
oraz dodatkowo wpłaci 200 złotych na cale statutowe związane z ligą MNW.
6. Kaucja stanowi ponadto zabezpieczenie Organizatora na wypadek wyrządzenia przez członków
drużyny szkód w mieniu Organizatora lub mieniu, z którego Organizator korzysta.
7. Jeżeli wysokość kaucji nie pokryje wyrządzonych szkód, Organizator może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego od Współorganizatora, który wyłonił drużynę, której członek lub członkowie wyrządzili
szkodę.
8. Jeżeli nie zaistnieją okoliczności wymienione w ustępach 5., 6. i 7., kaucja po zakończeniu Ligi
zostanie zwrócona.
9. Organizator jest uprawniony do przyjęcia od osób biorących udział w Turnieju lub ich przedstawicieli
ustawowych oświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w tym Turnieju oraz
o posiadaniu ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.
10. Ponadto Współorganizator zobowiązany jest do:
a) dostarczenia Organizatorowi pełnej listy zawodników na Karcie Zgłoszeniowej,
b) dostarczenia Organizatorowi oświadczeń o stanie zdrowia członków drużyny i posiadaniu przez nich
ubezpieczenia NW na formularzu przekazanym przez Organizatora,
c) dostarczenia Organizatorowi pisemnej zgody opiekuna osoby niepełnoletniej na udział w Turnieju na
formularzu przekazanym przez Organizatora,
11. Ponadto Współorganizator zobowiązany jest do umieszczenia na swojej stronie internetowej
informacji na temat rozgrywek i podlinkowane loga wszystkich ich uczestników. Loga te mają
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znajdować się przez cały okres trwania rozgrywek na widocznym miejscu w dziale poświęconym
rozgrywkom „Młode Nogi Wrocławia”. W przypadku nieposiadania strony internetowej drużyna jest
zobowiązana do wykonywania innych działań, ustalonych po konsultacji z Organizatorem, promujących
rozgrywki i ich idee.
12. Ponadto Współorganizator zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia w pracach koniecznych
dla przeprowadzenia Turnieju. Zakres koniecznych czynności, które wykona drużyna określa
Organizator, proporcjonalnie do możliwości danej drużyny.
Do jednych z zadań Współorganizatora należeć będzie pisanie relacji pomeczowych - ilość relacji
zostanie ustalona po zakończeniu zapisów. Relacje będą musiały zostać przesłane do Organizatora
w ustalonym terminie, który również ostanie ustalony podczas spotkania organizacyjnego z kapitanami
drużyn. W razie niedopełnienia ustaleń związanych z zobowiązaniem Współorganizatora do pisania
relacji, zostaną nałożone kary (ustalone i potwierdzone podczas spotkania organizacyjnego,
a następnie wpisane do regulaminu rozgrywek).
13. Organizator do rozstrzygnięcia spornych kwestii wynikłych w czasie trwania Ligi może powołać
Radę Rozgrywek, zwaną dalej Radą, złożoną z przedstawicieli wytypowanych przez drużyny. Rada ma
wpływ na kształt rozgrywek, a jej skład zostanie ustalony na spotkaniu przed rozpoczęciem rozgrywek.
14. Celem zorganizowania przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego Turnieju jest
propagowanie aktywności fizycznej połączonej z dobrą zabawą oraz integracja wrocławskich
społeczności młodzieżowych.
15. Rozgrywki w ramach Ligi będą odbywały się w soboty w godzinach 12:00-17:00 w okresie styczeń
– marzec 2015 w hali „Oławka” (ul. Na Niskich Łąkach 8).
16. System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń, które nastąpi kiedy
drużyny spełnią warunki formalne udziału w lidze.
17. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się następujących określeń, nadaje im się następujące
znaczenie, chyba że inne przepisy Regulaminu stanowią inaczej:
a) Za formę pisemną uznaje się również formę elektroniczną, w szczególności użycie poczty
elektronicznej, za wyjątkiem podpisów.
b) Walkower jest jednoznaczny z porażką w stosunku bramek 3:0.
c) Za dokument tożsamości uznaje się również legitymacje studencką i legitymację uczniowską.
18. Wszystkie wątpliwości formalne i inne kwestie, których regulamin ten nie obejmuje, rozstrzygane
są przez Organizatora. W przypadkach szczególnych przy rozstrzygnięciu korzysta on z opinii Rady
Rozgrywek lub/i arbitrów. W sprawach spornych dotyczących bezpośrednio drużyny wystawionej przez
Organizatora decyzje podejmuje Rada Rozgrywek.

§2. Zasady zgłaszania drużyn do rozgrywek
1. Termin zgłaszania drużyn do rozgrywek mija 2 stycznia 2015 roku o godz. 10.00. Zgłoszenia
dokonywane są na Karcie Zgłoszeniowej w formie pisemnej zgodnie z zasadami zawartymi w §2.
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2. Dopuszcza się zmiany w składach drużyn po rozpoczęciu Turnieju. W czasie trwania rozgrywek
drużyna może zmienić trzech zawodników, a zmianę zawodnika kapitan musi zgłosić organizatorowi
24 godziny przed rozgrywanym meczem.
3. Drużyna zgłoszona do Turnieju:
a) posiada nazwę odróżniającą ją od innych drużyn, którą posługiwać się będzie w trakcie rozgrywek,
b) składa się z co najmniej 5, a co najwyżej 12 zawodników,
c) zaleca się by drużyna posiadała jednolite koszulki oraz obuwie przeznaczone do gry na sztucznej
nawierzchni. Zakazana jest gra w obuwiu z metalowymi wkrętami. Jeżeli drużyna nie posiada
jednolitych koszulek na prośbę sędziego ubiera plastrony przygotowane przez Organizatora.
d) wyznacza osobę reprezentującą drużynę, zwaną dalej Kapitanem. Jedynie Kapitan może w czasie
meczu dyskutować z sędzią.
4. Od chwili zgłoszenia do udziału w rozgrywkach drużyna w ciągu 5 dni dopełnia kwestie formalne.
Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków skutkuje niedopuszczeniem drużyny do
udziału w rozgrywkach. Zgłoszenie drużyny oznacza, że przyjęte zostają zasady niniejszego
Regulaminu.

§3. Zasady Turnieju
1. Drużyny:
a) W meczu uczestniczy 5 zawodników z każdej drużyny, w tym bramkarz i czterech zawodników
w polu.
b) Drużyna może przystąpić do meczu w niepełnym składzie (minimum 4 zawodników). Sytuacja taka
może nastąpić maksymalnie dwa razy w trakcie trwania turnieju. W przypadku niestawienia się
drużyny, stawienia się mniej niż 4 zawodników z drużyny lub stawienie się 4 zawodników po raz trzeci,
sędzia główny przyznaje zwycięstwo zespołu przeciwnego w stosunku bramek 3:0.
c) W przypadku kontuzji lub innych przyczyn losowych możliwa jest zmiana w składzie drużyny
zgłoszona przed rozpoczęciem rozgrywek. Zmiana odbywa się poprzez wykreślenie jednego zawodnika
i dopisanie w jego miejsce innego przy jednoczesnym dopełnieniu innych wymogów formalnych
zawartych w Regulaminie. Zmiana taka musi nastąpić najpóźniej 24 godziny przed rozegraniem kolejki,
w której ma wystąpić nowy zawodnik.
d) Zawodnik skreślony z listy zawodników, nie może ponownie wrócić do składu drużyny.
e) Drużyna ma obowiązek przybyć na miejsce rozgrywania meczu przynajmniej 15 minut przed jego
planowym rozpoczęciem.
f) Każdy zawodnik musi posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.
2. O kolejności w tabeli rozgrywek decydują warunki uwzględnione według poniższej kolejności:
a) ilość zdobytych punktów,
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b) wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Jeżeli więcej niż 2 zespoły
mają tyle samo punktów, o kolejności w tabeli decyduje tabela pomocnicza uwzględniająca tylko mecze
pomiędzy tymi drużynami,
c) różnica między bramkami zdobytymi a straconymi,
d) ilość bramek zdobytych,
e) w dalszym przypadku decydował będzie dodatkowy mecz pomiędzy zainteresowanymi drużynami
lub konkurs rzutów karnych.
3. Sędzia główny:
a) Mecze rozgrywane są pod kontrolą sędziego głównego. Sędzia główny może nakładać na
zawodników łamiących zasady rywalizacji sportowej, zachowujących się w sposób wulgarny lub nie
stosujących się do poleceń i werdyktów sędziego następujące kary:

– drużyna do końca spotkania gra
w osłabieniu jednego zawodnika).
b) W przypadku całkowitego wykluczenia z meczu (tylko i wyłącznie bezpośrednia czerwona kartka)
przez sędziego głównego zawodnik automatycznie jest zawieszony na następny mecz; w momencie
gdy w meczu zostanie wykluczony więcej niż jeden zawodnik z danego zespołu, przyjmuje się
zwycięstwo zespołu przeciwnego w stosunku bramek 3:0
c) Zawodnicy uczestniczący w meczu zobowiązani są do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji.
d) We wszystkich pozostałych kwestiach stosuje się ogólnie przyjęte zasady gry w piłkę nożną, przy
czym w rozstrzyganiu ewentualnych wątpliwości, powstałych podczas Turnieju, decydujący głos ma
Organizator po konsultacji z sędzią głównym.
4. Zażalenia i tryb odwoławczy:
a) Kapitanowi drużyny przysługuje prawo do zgłoszenia zażalenia na tryb prowadzenia spotkania,
organizacji Turnieju oraz na stan boiska.
b) Zażalenie wywołuje skutki tylko, gdy zostanie złożone w przeciągu trzech dni od zakończenia
spotkania, musi być ono sporządzone na piśmie.
c) Zażalenie jest rozpatrywane przez Organizatora. Nie dłużej niż po siedmiu dniach roboczych od dnia
wpłynięcia zażalenia, Organizator wydaje decyzję w danej sprawie, odpowiednio ją uzasadniając.

§4. Konkursy towarzyszące
1. Równolegle z rozgrywkami w ramach Ligi odbywać będą się konkursy indywidualne na:
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a) króla strzelców – królem strzelców zostaje ten zawodnik, który zdobędzie największą liczbę bramek
w czasie trwania rozgrywek,
b) najlepszego bramkarza – najlepszym bramkarzem zostaje ten zawodnik, który będzie miał najniższą
średnią puszczonych bramek przy rozegraniu minimum 80% pełnych meczów.
c) najlepszego zawodnika ligi (MVP) – najlepszym zawodnikiem ligi (MVP) zostaje zawodnik, który
najwięcej razy zostanie wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Po każdym meczu kapitanowie obu
drużyn będą wskazywać najlepszego zawodnika z drużyny przeciwnej. Najlepszego zawodnika meczu
będzie wskazywał po każdym spotkaniu również sędzia.

§5. Inne przepisy, sformułowania końcowe
1. Kontakt z Organizatorem jest obowiązkiem Kapitana lub osoby przez niego upoważnionej.
2. Każdy z uczestników ubezpiecza się w zakresie NW i OC we własnym zakresie.
3. Organizator ubezpiecza się w zakresie OC .
4. Organizator zamieszcza swoje decyzje i inne informacje na stronie internetowej www.mlodenogi.pl
lub przesyła je pocztą elektroniczną.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania rozgrywek.
6. Podczas meczów obowiązuje kategoryczny zakaz przeklinania. Dotyczy to zarówno zawodników na
boisku, jak i trenerów, zawodników rezerwowych i zawodników kibicujących z innych drużyn. Zawodnik
nie będący na boisku, a karygodnie używający wulgaryzmów może zostać ukarany przez sędziego karą
(żółta lub czerwona kartka) co skutkować będzie osłabieniem jego drużyny w najbliższym spotkaniu.
7. Regulamin ten obowiązuje do końca rozgrywek. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania
zmian w Regulaminie przed rozpoczęciem rozgrywek. Każda taka zmiana musi zostać zaakceptowana
w formie pisemnej przez każdą z drużyn.
8. Regulamin oraz dokumenty zgłoszeniowe zostają udostępnione w formie elektronicznej w Internecie
na stronie www.mlodenogi.pl.
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