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REGULAMIN ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ
O MISTRZOSTWO TRAMPKARZY C1
PODOKRĘG BIELSKO-BIAŁA
JESIEŃ 2019
§1
Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza
rozgrywek.
§2
Rozgrywki IV, V, VI i VII Ligi Trampkarzy prowadzi Podokręg Piłki Nożnej w BielskuBiałej na podstawie Ramowego Regulaminu rozgrywek zgodnie z Unifikacją
Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży oraz
Regulaminu dotyczącego awansów i spadków w sezonie 2019/2020 zatwierdzonego
przez Zarząd Śl. ZPN.
§3
1. W rozgrywkach o mistrzostwo Trampkarzy biorą udział drużyny z Podokręgu
Bielsko-Biała.
2. W rozgrywkach jesień 2019 zawody rozgrywane są systemem mecz i rewanż
w ligach 6 zespołowych oraz jeden mecz w lidze posiadającej więcej drużyn.
§4
1. W zawodach mistrzowskich mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2005,
2006, 2007 i 2008, z zastrzeżeniem że zawodnicy którzy nie mają ukończonych
12 lat, muszą posiadać zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę
w trampkarzach.
2. Uprawnienia do gry dokonuje Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu Bielsko-Biała.
3. Zawodnicy muszą posiadać dokument stwierdzający tożsamość ważna legitymacja
szkolna - brak dokumentu skutkuje uznaniem zawodnika za nieuprawnionego.
4. Dopuszcza się dokumentowanie tożsamości zawodnika kserokopią legitymacji
szkolnej, potwierdzonej przez Komisję ds. Rozgrywek w Podokręgu Bielsko-Biała.
§5
Formuła rozgrywek: liga.
Czas trwania zawodów wynosi 2 x 40 minut z obowiązkową 15-minutową przerwą
pomiędzy obiema częściami.

Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.
Obuwie miękkie – tzw. lanki /zakaz gry w wkrętach i mixach/
Ochraniacze obowiązkowe.
Obowiązuje przepis o spalonym.
Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej
o zalecanych wymiarach 90-105 m x 55 x 68 m.
Wymiary bramek wynoszą: 7,32 m x 2,44 m.
§6
Drużyny grają w 11-osobowym składzie. Do sprawozdania można wpisać
maksymalnie dziewięciu zawodników rezerwowych. W czasie spotkania każda
drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne. Minimalna
liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.
§7
Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie /trzecia kara/.
Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
&8
Sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów Podokręgu w Bielsku
-Białej.
§9
1. Zawody rozgrywane są w terminach i czasie wyznaczonym przez Komisję ds.
Rozgrywek Podokręgu Bielsko-Biała i podanym w terminarzu rozgrywek.
2. Wszelkie zmiany terminów rozgrywania meczy musi być zgodne z Regulaminem
ramowym Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
3. Skrócenie 14 dniowego okresu zmiany terminu meczu może nastąpić za zgodą
przeciwnika oraz Komisji ds. Rozgrywek po dokonaniu opłaty regulaminowej 50.- zł.
§ 10
1. Drużyna, która zajmie w jesieni I miejsce w IV, V, VI, VII lidze awansuje do
wyższej ligi.
2. Drużyna która zajmie w jesieni ostatnie miejsce IV, V, VI lidze spada do niższej
klasy.
3. Ilość spadających drużyn zostanie powiększona o drużyny spadające z III, IV, V,
VI ligi.
4. W sprawach nie ujętych decyzję podejmie Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu
Bielsko-Biała.
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