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1. Organizatorem Prudnickiej Ligi Halowej Piłki Nożnej (PLHPN) jest Agencja Sportu i Promocji w 

Prudniku. 

2. Cel: 

Popularyzacja halowej piłki nożnej, zapewnienie potrzeby współzawodnictwa i rywalizacji oraz 

rekreacji mieszkańcom gminy Prudnik i okolic. 

3. Termin i miejsce: 

Rozgrywki odbywać się będą w każdą niedzielę lub w uzasadnionych przypadkach w soboty w 

hali sportowej ASiP Kompleksu Sportowego „SÓJKA” przy ulicy Podgórnej. Informacja ukaże 

się w odrębnym komunikacie na stronie ASiP Prudnik. 

4. Sposób przeprowadzania zawodów: 

• Mecze zostaną rozegrane zgodnie z aktualnymi przepisami PZPN – dodatkowo ze 

zmianami organizatora. 

• W meczach udział biorą drużyny 5-osobowe (4 zawodników w polu + bramkarz). 

• Czas gry 2x12 min + 1 minuta przerwy (może ulec zmianie w zależności od liczby 

zgłoszonych drużyn). 

• Obowiązuje obuwie sportowe: podeszwa gładka, jasna. 

• System rozgrywek w zależności od liczby zgłoszonych drużyn. 

• Każda drużyna powinna posiadać jednolity sprzęt sportowy z numerem oznaczającym 

zawodnika. Drużyna musi posiadać jednolity strój z numerami. W sytuacji, gdy drużyna 

nie stawi się lub jest niekompletna (minimum 3 zawodników), po odczekaniu 5-ciu 

minut zostanie odgwizdany przez sędziego licencjonowanego KS-OZPN walkower. 

• Po otrzymaniu 2 walkowerów drużyna zostanie wykluczona z rozgrywek. 

• Jeżeli drużyna wycofa się z ligi wszystkie jej wyniki zostaną anulowane; organizator nie 

zwraca wpisowego. 

• Każda drużyna wyznacza kapitana, który jest odpowiedzialny za porządek, dyscyplinę 

oraz sportowe zachowanie drużyny. 

• Za mecz wygrany drużyna otrzymuje 3 pkt, remis 1 pkt, przegrana 0 pkt, walkower 0 

pkt i wynik 0:3. 

• O kolejności zajętych miejsc w tabeli decydują: 

o większa ilość zdobytych punktów; 

o korzystniejszy bilans bezpośrednich spotkań; 

o korzystniejsza różnica bramek; 

o większa liczba zdobytych bramek; 

o rzuty karne. 

5. Przepisy gry: 

• zawody rozgrywane są piłkami o rozmiarach 4 do futsalu, dostarcza je organizator; 

• bramki 3 m x 2 m; 

• nie dopuszcza się gry wślizgiem; 

• rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m od linii bramkowej; 

• wrzut: wznowienie gry wyłącznie nogą z linii bocznej lub zza linii bocznej, piłka nie 

może się toczyć; 



• bramkarz wznawia grę z rzutu od bramki ręką, a piłka z rzutu może przekroczyć połowę 

boiska; 

• w przypadku uderzenia piłki w sufit, gra będzie wznowiona przez zawodnika drużyny 

przeciwnej z najbliższego miejsca z linii bocznej boiska lub zza linii bocznej, piłka nie 

może się toczyć; 

• odległość zawodnika drużyny przeciwnej od wykonawcy wrzutu (wyznacza linia biała, 

równoległa do linii bocznej, z rzutu z rogu linia (łuk) pola karnego, przy pozostałych 

rzutach wolnych minimum 5 m. Na wyraźne żądanie wykonawcy rzutu lub sędziego 

gra wznawiana jest „na gwizdek”; 

• gol nie będzie uznany, jeśli piłka wpadnie do bramki bezpośrednio z wrzutu lub piłka 

rzucona będzie bezpośrednio ręką przez bramkarza do bramki drużyny przeciwnej; 

• zmiany można przeprowadzać tylko w wyznaczonej strefie; 

• nieprzestrzeganie odległości od wykonawcy wrzutu lub też przeprowadzenie 

nieprawidłowej zmiany karane jest 2-minutową karą; 

• zawodnik, któremu udzielano pomoc medyczną ma obowiązek opuszczenia pola gry; 

• czas na wykonanie wrzutu wynosi 4 sekundy; 

• kary indywidualne: 

a) 2 minuty; 

b) 3 minuty; 

c) kary czasowe muszą być stopniowane; 

d) czerwona kartka – bezpośrednia (za wybitne niesportowe zachowanie lub 

brutalny faul narażający zawodnika drużyny przeciwnej na doznanie urazu), za 

3 przewinienie (po 2 i 3 min kary czasowej – tego samego zawodnika) oraz za 

akcję ratunkową zawodnika (faul lub wybicie piłki ręką z linii bramkowej); 

• w przypadku utraty bramki przez drużynę grającą w osłabieniu na skutek kar 

czasowych, drużynie przysługuje prawo powrotu ukaranego lub rezerwowego 

zawodnika; 

• na miejsce ukaranego zawodnika czerwoną kartką, drużynie przysługuje prawo 

wprowadzenia do gry innego zawodnika, po 5 minutach gry w osłabieniu, 

w przypadku utraty bramki, drużyna w dalszym ciągu gra w osłabieniu; 

• bramkarz ukarany karą minutową nie schodzi z boiska, na ławce kar będzie przebywał 

zawodnik wyznaczony przez kapitana drużyny spośród zawodników będących w danej 

chwili na boisku; 

• przewinienia karane rzutem wolnym będą akumulowane, za piąte przewinienie i 

każde następne tej samej drużyny, drużynie przeciwnej zostanie przyznany 

przedłużony rzut karny z odległości 9 m od linii bramkowej; 

• Minimalna ilość zawodników 2 + 1, gdy kolejny zawodnik zostanie ukarany karą 

minutową – wówczas na miejsce ukaranego wchodzi zawodnik rezerwowy; 

• Gdy obie drużyny grają w osłabieniu i któraś z drużyn straci bramkę – nie przysługuje 

tej drużynie możliwość wejścia ukaranego zawodnika. 

6. Warunki uczestnictwa 

• W lidze uczestniczyć mogą drużyny, które pisemnie zgłosiły akces uczestnictwa 

podając skład imienny minimum 6 zawodników. Wpłata wpisowego najpóźniej w dniu 

zgłoszenia drużyny do rozgrywek (koszt 150zł, drużyna szkolna 75zł). Każdy zawodnik 

musi mieć ukończony 15 rok życia i posiadać aktualne badania lekarskie lub 

oświadczenie o stanie zdrowia, a zawodnicy poniżej 18-roku życia takowe 

oświadczenie przedłożą od rodziców – pisemna zgodna rodziców (prawnych 



opiekunów) na udział w lidze. Lista zawodników może być uzupełniona w trakcie 

trwania ligi jednak najpóźniej 5 dni przed rozegraniem kolejnej rundy spotkań. 

Wyklucza się przejścia zawodników do innych drużyn w trakcie trwania ligi, którzy 

rozegrali przynajmniej jeden mecz. 

• Każdy uczestnik (zawodnik) turnieju zgłaszając akces do gry, oświadcza, że brak jest 

przeciwwskazań zdrowotnych do jego udziału w zawodach, poświadczając to 

własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszeń przed przystąpieniem do zawodów. 

7. Organizator nie zapewnia piłek do przeprowadzania rozgrzewek przez poszczególne zespoły. 

8. Nagrody: 

Organizator dla drużyn, które zajmą miejsca od I do III, zapewnia puchary oraz medale. 

9. Postanowienia końcowe 

Zespoły ubezpieczają się we własnym zakresie. ORGANIZATOR NIE UBEZPIECZA!!! Wszystkie 

drużyny mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać Regulaminu Hali Sportowej. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione. Rozstrzyganie spraw spornych i 

regulaminowych należy do organizatora. 

Informacja dot. ochrony danych osobowych 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, informuje się: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Agencji Sportu i Promocji w 

Prudniku ul. Rynek 1, 48-200 Prudnik 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Agencji Sportu i 

Promocji w Prudnik ul. Rynek 1 48-200 Prudnik tel. 77 437 66 55, adres email: 

promocja@prudnik.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w rozgrywkach 

organizowanych przez Agencję Sportu i Promocji w celu naboru, organizacji i rozliczenia imprez 

towarzyszących oraz informacji i promocji tej imprezy z wykorzystaniem danych, na 

przetwarzanie których wyrażono zgodę, na podstawie: 

•Art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE 

•Art. 6 pkt 1 lit. f - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE - zastosowanie systemu kontroli dla zapewnienia ochrony obiektów 

mienia administratora 

•Regulaminu Prudnickiej Ligi Halowej Piłki Nożnej. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy podmioty 

zewnętrzne, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu przekazywania Panu/Pani informacji o 

lidze, organizowanej przez Agencję Sportu i Promocji. Kryteria ustalania okresu 

przechowywania danych osobowych wynikają z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 



zakładowych wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań 

naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych oraz art. 89 ust. 1, Rozporządzenia. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 


