REGULAMIN ROZGRYWEK GESAL LIGI
W SEZONIE 2020/2021
1. Organizatorem rozgrywek jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji z siedzibą
w Gniewkowie, ul. Dworcowa 5.
2. Sponsorem tytularnym rozgrywek jest firma GESAL z Inowrocławia.
3. W rozgrywkach GESAL Ligi może wziąć udział drużyna, która dokona pisemnego zgłoszenia
za pośrednictwem dedykowanego formularza złoży oświadczenia podpisane przez
uczestniczących zawodników i opłaci do dnia 18 września 2020r. wpisowe w wysokości 300zł.
4. W sezonie 2020/2021 zaplanowano 2 rundy rozgrywek systemem „każdy z każdym”, które będą
miały miejsce w sali sportowej przy ul. Toruńskiej 40 w soboty, w godzinach wynikających
z harmonogramu ustalonego przez Organizatora.
5. W trakcie rundy nie ma możliwości dopisania nowego zawodnika, albo migracji zawodników
prawidłowo zgłoszonych pomiędzy zespołami.
6. Po każdej rundzie jest tzw. „okienko transferowe”, co oznacza możliwość migracji zawodników
pomiędzy drużynami, skreślenie, albo dopisanie zupełnie nowego zawodnika do składu
drużyny.
7. Rozgrywki są prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w integralnym załączniku
do regulaminu, a punktacja wygląda następująco:
 3 pkt. za zwycięstwo,
 1 pkt. za remis,
 0 pkt. za porażkę,
 -3 pkt. za oddanie meczu walkowerem.
8. O zajętym miejscu w tabeli w pierwszej kolejności decyduje liczba zdobytych punktów, a dalej:
bezpośrednie spotkania, różnica bramek, liczba zdobytych bramek, liczba straconych bramek.
9. W rozgrywkach mogą występować zawodnicy pełnoletni na dzień rozpoczęcia rozgrywek, czyli
3 października 2020r., niezrzeszeni w rozgrywkach PZPN niezależnie od ich szczebla.
10. Za zawodnika zrzeszonego uznaje się takiego, który widnieje na liście zawodników
w rozgrywkach PZPN umieszczonej na stronie www.laczynaspilka.pl przez cały czas trwania
rozgrywek Gesal Ligi.
11. W Gesal Lidze mogą wziąć udział zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat na dzień 3 października
2020r. i przedłożą oświadczenie podpisane przez rodzica / opiekuna prawnego.
12. Zawodnika niepełnoletniego można także zgłosić w „okienku transferowym”, pod warunkiem,
że w momencie rozpoczęcia drugiej rundy spełniony jest wymóg ukończenia 16 lat.
13. Drużyna, w której co najmniej połowa zgłoszonych zawodników ma nieukończone w dniu
rozpoczęcia rozgrywek 20 lat, jest zwolniona z wpłaty wpisowego.
14. Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, drużynie grozi walkower.
15. Czas oczekiwania na drużynę wynosi max. 5 minut. Drużyna, która nie rozpocznie spotkania
wciągu tego czasu zostanie ukarana walkowerem w stosunku 0:3 oraz karą -3 pkt. w ogólnej
punktacji.
16. Trzykrotne niestawienie się drużyny na mecz w określonym terminie spowoduje wykluczenie
jej z rozgrywek bez prawa do zwrotu wpisowego. W przypadku rażącego naruszenia przepisów
przez obie drużyny, w tym niestawienie się na meczu, który mają rozegrać pomiędzy sobą
(za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 26), zostaną one ukarane obustronnym walkowerem.
17. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego, aniżeli walkower,
utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej.
18. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:
 w przypadku rozegrania niepełnej rundy, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań
tej drużyny,
 w przypadku rozegrania co najmniej pełnej rundy, zalicza się do punktacji wyniki
ukończonej rundy, uzyskane na boisku.

19. W czasie trwania zawodów prawo dyskusji z sędzią ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny.
20. W uzasadnionych przypadkach kapitan lub kierownik drużyny może składać pisemny protesty
do organizatora, jednak nie później niż 48 godzin po odbytym meczu.
21. Wszystkie protesty rozpatruje organizator, a kar udziela sędzia zawodów.
22. Wszelka działalność drużyny na boisku lub terenie hali sprzeczna z etyką sportową będzie
karana przez organizatora.
23. Organizator ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu danej drużyny z rozgrywek w przypadku
łamania przez nią regulaminu.
24. Drużynie wykluczonej z rozgrywek nie przysługuje zwrot kosztów.
25. Za usterki dokonane przez drużynę, stwierdzone w hali sportowej, ponosi pełną
odpowiedzialność jej kierownik.
26. Przełożenie terminu spotkania jest możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach, jeden raz
w rundzie przez każdą z drużyn, wg nw. zasad:
 uzgodnienia muszą być dokonane co najmniej 5 dni przed wynikającym
z harmonogramu terminem spotkania,
 drużyna przeciwna musi wyrazić zgodę i to ona wyznacza termin przełożonego
spotkania, które może się odbyć w terminie innym, niż dni rozgrywkowe,
 przełożone spotkanie musi się odbyć w ciągu dwóch najbliższych kolejek, licząc od tej,
z której mecz się przekłada,
 wszystkie mecze zaległe muszą być rozegrane przed dniem ostatniej kolejki GESAL
Ligi,
 meczów ostatniej kolejki GESAL Ligi nie można rozgrywać awansem.
27. Do dnia 18.09.2020 r. kierownicy drużyn zobowiązani są dostarczyć organizatorowi
prawidłowo wypełnioną listę zgłoszeniową (z podpisami). Po tym nastąpi weryfikacja oraz
publikacja list zawodników przez Organizatora na stronie www.kisgniewkowo.pl.
28. Każdy uczestnik rozgrywek powinien być ubezpieczony we własnym zakresie od następstw
nieszczęśliwych wypadków i kontuzji. Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
29. Organizator ma wykupioną polisę Odpowiedzialności Cywilnej, która chroni go w zakresie całej
prowadzonej działalności od błędów i ich skutków.
30. Wszyscy uczestnicy rozgrywek są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem
i przestrzegania go podczas zawodów. Za dopełnienie tego punktu odpowiedzialni są
kierownicy drużyn.
31. Organizator zastrzega sobie pełne i wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz
jego zmiany po konsultacjach z uczestnikami rozgrywek.
32. W całym obiekcie, hali sportowej, w której rozgrywane są mecze GESAL Ligi, obowiązuje
całkowity zakaz palenia oraz spożywania napojów alkoholowych. Łamanie tego punktu
przez zawodników może skutkować karą indywidualną bądź drużynową. O karze decyduje
Organizator rozgrywek.

