MŁODZIEŻOWA LIGA FUTBOLU
Młodzieżowa Liga Futbolu to rozgrywki piłkarskie dla dzieci z
roczników : 2013-2004 organizowane przez Stowarzyszenie Brzask.
Uczestnicząc w zmaganiach na sztucznej trawie drużyna otrzymuje
kompletny produkt, który nie sprowadza się jedynie do gry w piłkę. To
również aktywny profil mediów społecznościowych, bogata oprawa
medialna, dedykowany serwis internetowy zawierający informacje,
zdjęcia czy wyniki. Rozgrywki odbywają się na najlepszych obiektach
piłkarskich w Warszawie, przez cały roku, a w zimie od specjalnymi
halami pneumatycznymi jak np. przy ul. Remiszewskiej 40.

Gwarantujemy:
ź minimum 5 meczów 2x20 minut
ź miła i profesjonalna obsługa sędziowska oraz techniczna
ź obsługę i dostęp do pełnych informacji także poza dniami
meczowymi
ź atrakcyjne nagrody (puchary, medale, nagrody rzeczowe)
ź napoje podczas rozgrywek

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi
oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

Obiekty MLF to:
ź boiska ze sztuczną trawą o wymiarach 60 x 30m
ź świetna lokalizacja i dogodny dojazd
ź standard i wielkość boisk w czołówce obiektów warszawskich
ź boiska posiadają renomowany certyfikat FIFA, gwarantujący
wysoką jakość podłoża

Obiekty MLF
ź ul. Remiszewska
ź ul. Szanajcy
ź ul. Tarnowiecka
ź ul. Łasaka

www.mlf.com.pl

Kontakt w sprawie zapisów do ligi:
Biuro : +48 781 144 144
Zgłoszenia mailowo na adres: zapisy@mlf.org.pl

781-144-144
zapisy@mlf.org.pl
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KARTA ZGŁOSZENIOWA
Kontakt w sprawie zapisów do ligi pod numerem telefonu:
Ja niżej podpisany zgłaszam drużynę piłkarską do udziału w rozgrywkach MLF i
oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem rozgrywek i w pełni go akceptuję.

Biuro : +48 781 144 144

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
(Nazwa Drużyny)

………………………………………………………………………………………………

Wypełnioną kartę prosimy wysłać mailem na adres zapisy@mlf.org.pl.

………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania trenera/osoby zgłaszającej)

………………………………………………………………………………………………
(Pesel trenera / Osoby zgłaszającej)
(Seria i Numer Dowodu Osobistego)

Darowizny na ligę prosimy przysyłać na numer rachunku
16 1090 1694 0000 0001 3254 8531
Stowarzyszenie Brzask ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa

………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko trenera)

(Adres e-mail trenera)

(Numer kontaktowy trenera)

www.mlf.com.pl

781-144-144
zapisy@mlf.org.pl
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REGULAMIN
Regulamin „Młodzieżowej Ligi Futbolu 2018”
1.

4.5.

Wznowienie gry ze środka traktowane jest jako rzut wolny pośredni.

4.6.

Bramkarz po aucie bramkowym wprowadza piłkę nogą z podłoża (piątka). Piłka może przekroczyć linię środkową boiska.

4.7.

Rzuty z autu wykonywane są nogą z podłoża, możliwość wprowadzenia piłki przez zawodnika lub podania do kolegi. Zawodnik nie
może zdobyć bramki bezpośrednio z rzutu z autu, natomiast po wprowadzeniu w kolejnym kontakcie z piłką już może zdobyć bramkę.

4.8.

Zmiany lotne (bez konieczności zgłaszania sędziemu)

5.

Kary

Miejsce:
Warszawa - Prawy Brzeg - zgodnie z terminarzem danej edycji.

Od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się:
2.

Uczestnictwo

2.1.

W Młodzieżowej Lidze Futbolu mogą brać udział chłopcy i dziewczynki z danego rocznika i młodsi.

2.2.

Drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników.

2.3.

Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć przed pierwszym meczem oraz przesłać skan do organizatora.

2.4.

Zawodnicy nie mogą zmieniać zespołów w trakcie trwania ligi. Zapis obowiązuje w przypadku zgłoszenia przez ten sam klub więcej niż
jeden zespół.

6.2.

W lidze kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.

2.5.

W przypadku podejrzenia naruszenia punktu 2.1 i 2.4 regulaminu przez drużynę, drużyna przeciwna może ubiegać się o walkower w
stosunku bramkowym 5:0.

6.3.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, ostatecznie o zajętym miejscu decydują kolejno:

2.6.

Drużyny mają obowiązek posiadania jednolitych strojów sportowych.

6.3.1. Wynik bezpośredniego spotkania,

2.7.

Wszystkich uczestników ligi: Trenerów, Zawodników oraz Rodziców obowiązują zasady „Fair Play”.

6.3.2. Bardziej korzystna różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w lidze,

2.8.

Opiekunowie zespołów, opiekunowie prawni Zawodników/Rodzice Zawodników dają organizatorowi prawo do wykorzystania wizerunku
wszystkich uczestników ligi (relacja foto z ligi).

6.3.3. Większa liczba strzelonych bramek,

2.9.

Każda drużyna zobowiązuje się do przekazania darowizny w wysokości 500 zł. Edycja jesienna 2018 oraz 1000 zł edycja zimowa.

6.3.5. Rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami (najpierw po 3, potem po 1 razie do pierwszego niestrzelonego).

czasowe wykluczenie zawodnika z gry .

2.10. Organizator nie zapewnia pomocy medycznej, zapewnia obsługę techniczną która posiada apteczkę pierwszej pomocy.
2.11. Każda drużyna winna we własnym zakresie dokonać ubezpieczenia NNW oraz OC. Rozgrywki nie są objęte ubezpieczeniem.
2.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy bez opieki na trybunach, w szatniach i innych miejscach na terenie
obiektu.
2.13. Organizator nie odpowiada z tytułu NW osób biorących udział w lidze, jak również osób towarzyszących i innych osób przebywających
na terenie obiektu.

6.

Punktacja

6.1.

Drużyna otrzymuje: za zwycięstwo - 3 punkty, za mecz nierozstrzygnięty (remis) - 1 punkt, za przegrany mecz - 0 punktów, za mecze
odwołane i przełożone, które się nie odbyły drużyny otrzymują 0 punktów.

6.3.4. Mniejsza liczba straconych bramek,
6.3.6. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą
spotkań wyłącznie między zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno zasadami podanymi w pkt. 3 biorąc pod
uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
6.3.7. W meczach fazy pucharowej, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się rzuty karne strzelane najpierw po
3, potem po 1 razie do pierwszego niestrzelonego.
6.3.8. W pozostałych nieobjętych niniejszym regulaminem sytuacji i zdarzeń rozstrzyga Organizator.

2.14. Terminarz spotkań jest losowany. Koszty zmiany meczu to 200 zł.
2.15. Drużyna ma obowiązek stawić się na 10 min przed wyznaczoną godziną meczu. Spóźnienie 10 minutowe kończy się walkowerem dla
drużyny przeciwnej i karą dyscyplinarną 200 zł za drużyny przegranej. 2 walkowery w rundzie wykluczają drużynę z rozgrywek, a
przeciwnicy otrzymują walkowery na swoją korzyć.
3.

Zasady gry

3.1.

Mecze odbywają się w wyznaczonym polu gry na boiskach typu Orlik, zgodnie z aktualnymi przepisami gry w piłkę nożną.

3.2.

Bramki o wymiarach 5x2 m (nie dotyczy fazy pucharowej).

3.3.

Liga rozgrywana jest piłką w rozmiarze „4” lub „5”.

3.4.

Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki, turfy) lub w innym obuwiu sportowym (obowiązuje zakaz gry we
wkrętach).

3.5.

W przypadku, gdy dwie drużyny posiadają stroje sportowe w tym samym kolorze, sędzia zarządza losowanie między kapitanami, o to
która z drużyn zagra w znacznikach.

3.6

Mecze rozgrywane o czasie 2 x 20 MINUT.

4.

Przepisy gry

4.1.

W trakcie trwania ligi stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej.

4.2.

Nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej.

4.3.

Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m.

4.4.

Rzut karny wykonuje się z odległości 8 m od środka linii bramkowej.

7.

Nagrody

7.1.

Puchary dla drużyn z miejsc 1-3.

7.2.

Medale dla zawodników.

7.3.

Medale pamiątkowe za udział w lidze dla drużyn.

7.4.

Nagrody indywidualne: najlepszy zawodnik, najlepszy bramkarz, MVP ligi.

8.

Postanowienie końcowe

8.1.

Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi, a w sprawach przepisów gry w piłkę nożną Sędziemu Głównemu
zawodów.

8.2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

8.3.

Niniejszy regulamin obowiązuje podczas całej „Młodzieżowej Ligi Futbolu 2018/19”.

8.4.

Zgłaszający wyraża zgodę na przesyłanie informacji reklamowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany w karcie zgłoszeniowej adres e-mail
na temat usług oferowanych przez Stowarzyszenie Brzask z siedzibą przy ul. Dukatowa 22, 02-490 Warszawa. Zgoda jest dobrowolna i
może być w każdej chwili wycofana.

www.mlf.com.pl

781-144-144
zapisy@mlf.org.pl
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