
REGULAMIN KROŚNIEŃSKIEJ LIGI RODZICÓW 

 

1. Liga organizowana jest dla wszystkich rodziców zrzeszających dzieci do krośnieńskich lub 

okolicznych szkółek, czy klubów piłkarskich. 

2. Mecze rozgrywane będą w 6-cio osobowym składzie (5+1) na obiekcie Hala Krosno, a czas 

trwania jednego spotkania to 2x20 min, z przerwą tylko na zmianę stron. 

3. Drużyny zagrają swoje mecze systemem „każdy z każdym”. Decyzję o rozegraniu rewanżów 

podejmie organizator (uzależniona od ilości zespołów). 

4. O klasyfikacji końcowej w tabeli decydują kolejno: 

Przy dwóch drużynach: 

a) ilość zdobytych punktów, 

b) przy równej liczbie zdobytych punktów liczba zdobytych punktów pomiędzy 

zainteresowanymi zespołami, 

c) korzystniejsza różnica pomiędzy zdobytymi i utraconymi bramkami w meczach pomiędzy 

zainteresowanymi ekipami, 

d) przy dalszej równości – korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach, 

e) następnie większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach, 

f) losowanie przeprowadzone przez organizatora rozgrywek. 

Przy więcej niż dwóch zespołach: 

a) ilość zdobytych punktów, 

b) przy równej liczbie zdobytych punktów liczba zdobytych punktów pomiędzy 

zainteresowanymi zespołami, 

c) większa liczba bramek zdobytych w meczach między zainteresowanymi ekipami, 

d) przy dalszej równości - korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach, 

e) losowanie przeprowadzone przez organizatora rozgrywek. 



5. Aby zwiększyć atrakcyjność rozgrywek po zakończeniu fazy zasadniczej o tytule mistrzowskim 

zadecyduje faza Play OFF. Drużyny będą dobierane kluczem: pierwszy zespół po fazie 

zasadniczej z ostatnią drużyną po rozegraniu wszystkich kolejek, druga ekipa fazy zasadniczej z 

przedostatnim zespołem, itd. 

6. Ekipa przegrywająca odpada z dalszej rywalizacji, a zwycięzcy będą rozlosowani do gry na 

następnym szczeblu rozgrywek. 

7. Istnieje możliwość rozegrania Pucharu KLR systemem pucharowym, przegrywający odpada, 

zwycięzcy będą rozlosowani do gry na następnym szczeblu rozgrywek. 

8. Na koniec sezonu istnieje możliwość rozegrania meczu o Superpuchar (mistrz KLR zagra ze 

zdobywcą Pucharu). W przypadku gdyby ta sama drużyna zdobyła mistrzostwo i puchar w 

meczu o Superpuchar zagra finalista Pucharu KLR. 

9. W jednej drużynie może występować maksymalnie 2 czynnych zawodników zrzeszonych w 

Okręgowym Związku Piłki Nożnej. 

10. Maksymalna liczba zawodników w jednym zespole nie jest ograniczona. 

11. W czasie trwania jednej edycji KLR zawodnicy nie mogą zmieniać drużyn. Istnieje możliwość 

dopisywania nowych graczy w czasie trwania sezonu, jednak przed meczem należy o tym fakcie 

poinformować organizatora rozgrywek. 

12. Zespół należy zgłosić do organizatora wypełniając Kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1), uiścić 

opłatę wpisową (w sposób podany przez organizatora) oraz każdy z zawodników musi wypełnić 

oświadczenie o stanie zdrowia (Załącznik nr 2). 

13. Zawodnicy muszą występować w specjalnym obuwiu: halówki lub w mikrokorki. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione przez zawodników. 

15. Każdy zespół powinien posiadać kapitana, który będzie odpowiedzialny za sprawy zgłoszenia 

oraz prowadzenia drużyny. Prosimy, aby taka osoba była na meczu oznaczona odpowiednią 

opaską na ramieniu, aby ułatwić pracę sędziów oraz organizatorów. 

16. Przed każdym spotkaniem kapitanowie zespołów lub osoby przez nich wyznaczone mają 

obowiązek wypełnić protokół meczowy (Załącznik nr 3), który ułatwi weryfikację zawodników 

oraz pomoże stworzyć klasyfikację strzelców oraz kartek.  



17. W przypadku gry nieuprawnionego zawodnika (nie wpisanego w karcie zgłoszeniowej, nie 

wpisanego w protokół meczowy, zawieszonego za kartki, gracza, który przed meczem nie 

dostarczy oświadczenia o stanie zdrowia) będzie przyznany walkower. W przypadku gdy dwie 

drużyny naruszą ten punkt regulaminu zostanie przyznany obustronny walkower. 

18. W innych nie opisanych w punkcie 17 przypadkach o przyznaniu walkowera zdecyduję 

Organizator. 

19. Uczestnicy KLR powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków.  

 

Co oferujemy 

1. Większą integrację w piłkarskim środowisku i możliwość rywalizacji z innymi. 

2. Możliwość rozgrywania meczy w Hali Krosno (jedna z najlepszych tego typu Hal w Polsce) 

równolegle na 3 boiskach. 

3. Rozgrywki ligowe z elastycznym terminarzem – podajemy tydzień wcześniej przed daną kolejką 

(gramy głównie w piątki od godziny 19 do 22). 

4. Organizator uwzględnia odpowiednio uzasadnione prośby drużyn odnośnie terminu 

rozgrywania meczu.  

5. W trakcie rozgrywania meczy będzie do dyspozycji zawodników ciepła herbata. 

6. Przed meczami udostępniamy 3 zamykane szatnie. 

7. Wykwalifikowaną pomoc medyczną. 

8. Drużynom nie posiadającym jednakowych strojów, organizator zapewnia komplet narzutek. 

9. Zapewniamy profesjonalnych sędziów. 

10.  Start rozgrywek zaplanowany jest na połowę listopada 2015 roku. 

11.  Z czasem wyselekcjonujemy Reprezentację Ligi, która weźmie udział w Ogólnopolskich 

Turniejach Dla Rodziców. 


