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ul. Strzegomska 20, 58-308 Wałbrzychtel./fax.: 074-842-61-28 

e-mail:mowwalbrzych@op.pl, www.mowwalbrzych.pl 

 

REGULAMIN  

DOLNOŚLĄSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ PLACÓWEK 

RESOCJALIZACYJNYCH 

1. Nazwa imprezy 

Dolnośląska Liga Piłki Nożnej Placówek Resocjalizacyjnych. 

 

2. Cele imprezy 
 

Cel główny: 

 

oddziaływanie resocjalizacyjne wobec młodzieży przebywającej w młodzieżowych 

ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz zakładach 

poprawczych na terenie województwa dolnośląskiego, poprzez sportowe 

współzawodnictwo, promowanie aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia. 

 

Cele szczegółowe:  

 niwelowanie przejawów niedostosowania społecznego poprzez wdrażanie 

wychowanków do aktywnego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego, zdrową 

rywalizację sportową w duchu zasad fair – play; 

 propagowanie i krzewienie kultury fizycznej, a przede wszystkim piłki nożnej wśród 

młodzieży; 

 promocja placówek resocjalizacyjnych w środowisku lokalnym; 

 rozwijanie współpracy międzyplacówkowej.   

 

3. Organizator  

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu. 

 

4. Warunki uczestnictwa 

4.1. W rozgrywkach uczestniczą wyłącznie placówki spełniające warunki określone w 

niniejszym regulaminie. 

4.2. W rozgrywkach biorą udział drużyny z placówek resocjalizacyjnych. Dopuszcza się 

możliwość włączenia w rozgrywki drużyn z placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

4.3. Placówka zgłaszająca drużynę zobowiązana jest do przesłania zgłoszenia 

uczestnictwa w rozgrywkach w terminie określonym przez organizatora. Zgłoszenie 

należy przesłać w formie elektronicznej na adres mowwalbrzych@op.pl, a jego 
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oryginał pocztą na adres MOW Wałbrzych. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 

do regulaminu. 

4.4. Należy uzyskać pisemną zgodę rodziców na udział niepełnoletnich zawodników w 

rozgrywkach Ligi. Za wypełnienie tego obowiązku i dopuszczenie zawodnika do 

udziału w rozgrywkach odpowiada placówka macierzysta zawodników. 

4.5. Należy wykonać stosowne badania lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań 

do uczestnictwa poszczególnych zawodników w rozgrywkach. Za przeprowadzenie 

w/w badań i dopuszczenie zawodnika do udziału w rozgrywkach odpowiada 

placówka macierzysta zawodników. 

4.6. Uczestnicy zawodów winni być objęci stosownym ubezpieczeniem OC i NNW w 

macierzystych placówkach obowiązującym również podczas rozgrywanych 

turniejów.Za wypełnienie tego obowiązku i dopuszczenie zawodnika do udziału w 

rozgrywkach odpowiada placówka macierzysta zawodników. 

4.7. W rozgrywkach zawodnicy uczestniczą na odpowiedzialność 

placówekmacierzystych.  

4.8. W skład drużyny wchodząwyłącznie wychowankowiezgłoszonej placówki. 

Dopuszcza się uczestnictwo zawodników z różnych etapów kształcenia t.j. szkoły 

podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. 

4.9. Drużyna może liczyć maksymalnie dziewięciu zawodników,  z czego sześciu 

zawodników rozgrywa mecz, a trzech pozostaje w rezerwie.  

4.10. Drużyna uczestnicząca w turnieju ma obowiązek posiadać jednolite stroje sportowe z 

numeracją i apteczkę pierwszej pomocy, a każdy zawodnik musi być zaopatrzony w 

legitymację szkolną.  

4.11. Obowiązujące wszystkich zawodników obuwie to: trampki, halówki, korkotrampki 

gumowe (zakaz gry w tzw „wkrętach”). 

4.12. Za drużynę odpowiada kierownik drużyny wyznaczony przez Dyrektora placówki. 

4.13. Warunkiem udziału drużyny w turnieju jest przedstawienie przez kierownika drużyny 

listy zawodników zatwierdzonej przez Dyrektora placówki oraz oświadczeniao 

akceptacji niniejszego regulaminu podpisanego przez wszystkich członków drużyny. 

Oryginały w/w dokumentów kierownik drużyny przekazuje koordynatorowi ligi po 

przybyciu na każdy turniej. Wzory listy zawodników oraz oświadczenia stanowią 

załączniki nr 2 i 3 do regulaminu.  

4.14. Na żądanieorganizatora lub sędziego głównego zawodów kierownik drużyny może 

być zobowiązany do okazania legitymacji szkolnych członków drużyny. Nie 

wywiązanie się z tego obowiązku może skutkować nie dopuszczeniem zawodnika do 

gry. 

4.15. Kierownik drużyny ma obowiązek przebywać z drużyną podczas całego czasu 

trwania zawodów.  

4.16. Za stosowanie się do zasad bezpieczeństwa oraz właściwe zachowanie 

wychowanków odpowiada kierownik drużyny. 

4.17. W trakcie trwania turnieju zabronione jest spożywanie alkoholu oraz zażywanie 

substancji odurzających. 

4.18. Uczestnicy turnieju zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 

podporządkowania się decyzjom, poleceniom i ustaleniom organizatora. 

4.19. Dojazd i powrót z turnieju placówki zabezpieczają i opłacają we własnym zakresie.  
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5. Zasady gry 

5.1. Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPN z ułatwieniami: 

 gra bez „spalonego”, 

 czas gry: 2 x 10 min. Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów i 

kierownikami drużyn może ustalić inny czas gry. 

 zmiany hokejowe podczas przerw w grze. 

5.2. Zespół rozgrywający mecz składa się z 5 zawodników w polu i bramkarza. 

5.3. Za przewinienia kwalifikujące się do ukarania żółtą kartką –wykluczenie zawodnika z 

gry na 2 min., ukaranie zawodnika czerwoną kartką –zawodnik wykluczony z gry do 

końca meczu – drużyna do końca meczu gra w osłabieniu.  

5.4. Za używanie przekleństw i wulgaryzmów w trakcie meczu – wykluczenie zawodnika 

z gry na 1 min. 

5.5. We wszystkich kwestiach spornych w czasie zawodów decyzja ostateczna należy do 

organizatora. 

 

6. Sposób przeprowadzania rozgrywek 
6.1. Rozgrywki Ligi przeprowadzane są systemem turniejowym – dwa turnieje w rundzie 

jesiennej (wrzesień – październik) i dwa w rundzie wiosennej (kwiecień – czerwiec) – 

zgodnie z przepisami PZPN z ułatwieniami, na boiskach typu „orlik”. 

6.2. Szczegółowy harmonogram rozgrywek ustala organizator. 

6.3. Organizator ustala czas i miejsce przeprowadzania poszczególnych turniejów i 

stosowną informację przekazuje kierownikom drużyn z minimum dwutygodniowym 

wyprzedzeniem. 

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju lub przeniesienia go na inny 

termin w szczególności z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości i liczby organizowanych 

turniejów.  

6.6. Podczas poszczególnych turniejów zawodyprzeprowadzanesąsystemem „każdy z 

każdym”. 

6.7. Za zwycięstwow meczu drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za porażkę 0 

punktów. 

6.8. Brak zgłoszenia się drużyny na turniej oznacza walkower we wszystkich 

zaplanowanych podczas turnieju meczach tej drużyny. 

6.9. Brak zgłoszenia się drużyny na mecz podczas turnieju oznacza walkower. 

6.10. Punkty uzyskiwane podczas kolejnych turniejów są sumowane. 

6.11. O miejscu w tabeli Ligi decydujełączna ilość uzyskanych punktów podczas 

rozegranych turniejów.W przypadku tej samej liczby uzyskanych punktów o 

kolejności miejsc decyduje różnica bramek.W przypadku tej samej różnicy bramek o 

kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych bramek. 

6.12. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w rozgrywkach ligowych uzyskuje tytuł 

Mistrza Dolnośląskiej Ligi Piłki Nożnej Placówek Resocjalizacyjnych. 

6.13. Drużyna, która zajmie drugie miejsce w rozgrywkach ligowych uzyskuje tytuł Vice - 

Mistrza Dolnośląskiej Ligi Piłki Nożnej Placówek Resocjalizacyjnych. 

6.14. Zawodnik z największą liczbą strzelonych bramek otrzymuje tytuł Najlepszego 

Strzelca Ligi. 

6.15. Drużynę podczas zawodów reprezentują kierownik drużyny i kapitan wybrany 

spośród zawodników.  

6.16. Organizatora podczas zawodów reprezentuje Dyrektor MOW Wałbrzych, 

koordynator ligi lub inna upoważniona osoba. 
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6.17. Organizator powołuje sędziego głównego zawodów oraz zapewnia sędziowanie 

meczy przez profesjonalnego sędziego piłki nożnej.  

6.18. Za uczestnictwo w poszczególnych turniejach drużyny otrzymują pamiątkowe 

dyplomy i upominki. 

6.19. W trakcie poszczególnych turniejów jure złożone z koordynatora ligi, głównego 

sędziego zawodów oraz kierowników drużyn wskazuje zawodników do nagród 

indywidualnych dla:   

 najlepszego zawodnika turnieju 

 najlepszego strzelca turnieju 

 najlepszego bramkarza turnieju 

oraz do nagrody fair-play i wyróżnień indywidualnych. 

 

7. Postanowienia ogólne 

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zagubione 

lub skradzione uczestnikom zawodów.  

7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników 

zawodów. Odpowiedzialność ponosi sprawca szkody i jego opiekunowie.  

7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników 

zawodów.  

7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków. 

7.5. Rażące przejawy braku dyscypliny i łamania regulaminu Ligi skutkować mogą 

usunięciem z rozgrywek całej drużyny lub poszczególnych jej członków. Decyzję w 

tej sprawie podejmuje koordynator ligi w porozumieniu z kierownikiem właściwej 

drużyny. 

7.6. Osoby niestosujące się do wewnętrznych regulaminów obiektów na których 

rozgrywane są mecze lub osoby w rażący sposób łamiące normy prawne i społeczne 

mogą zostać z rozgrywek usunięte. Decyzję w tych sprawach podejmuje koordynator 

ligi w porozumieniu z kierownikiem właściwej drużyny. 

7.7. Uczestnicy rozgrywek wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach 

z przebiegu rozgrywek zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych 

organizatora. 

7.8. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rozgrywek mogą być 

wykorzystane przez radio, prasę, telewizję, portale internetowe. 

7.9. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną.  

7.10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. 

7.11. Kontakt z kierownikami drużyn odbywa się drogą e-mailową. W tym celu kierownicy 

drużyn otrzymają indywidualny adres e-mail i hasło dostępu do konta z informacjami, 

tabelami i harmonogramem rozgrywek.  

7.12. Osobą odpowiedzialną z ramienia MOW Wałbrzych do kontaktów z placówkami 

uczestniczącymi w rozgrywkach, a w szczególności z kierownikami drużyn jest  

koordynator ligi Pan Radosław Zając. 

7.13. Informacji na temat rozgrywek udziela koordynator ligi Pan Radosław Zając nr tel. 

783716579, adres e-mail: radoskor1@op.pl. Informacje dostępne są również na 

stronie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu 

www.mowwalbrzych.pl w zakładce LIGA. 
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