
Regulamin Nakielskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej 

2020/2021 
 

I. Cel – popularyzacja piłki nożnej jako jednej z form czynnego wypoczynku. 

II. Organizatorzy: 

• Nakielski Sport Sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 21, 89-100 Nakło nad Notecią, 

sekretariat: tel. 530-717-898,  

Maciej Łuczak, e-mail: maciej.luczak@nakielskisport.pl, tel. 887-033-451, 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paterku, ul. Kcyńska 6a, 

89-100 Nakło nad Notecią. 

 

1. Termin i miejsce: listopad 2020 – luty 2021, sala gimnastyczna Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Paterku. 

I runda zasadnicza (7 kolejek) + runda pucharowa (1-4 grupa mistrzowska i 5-8 grupa 

spadkowa). 

Niedziela – I liga od godz. 9:00, sobota – II liga od godz. 15:00. 

 

2. W rozgrywkach biorą udział drużyny, które na podstawie rozgrywek poprzedniej 

edycji znalazły się w I, II lidze oraz zespoły, które zgłosiły się do ligi  

w obecnym sezonie. W zespole musi brać udział co najmniej trzech zawodników 

zgłoszonych do poprzedniej edycji ligi, nie dotyczy to jednak zespołów, które 

rozpoczynają rozgrywki od rywalizacji w II lidze. 

 

3. Zasady rozgrywek: 

a. Zespół zostanie dopuszczony do gry po spełnieniu wszystkich wymogów 

organizacyjnych, tj. po przedłożeniu karty zgłoszeń z imienną listą 

zawodników wraz z oświadczeniami zawodników o stanie zdrowia do 

23.11.2020 r. oraz po uregulowaniu należności finansowych do 23.11.2020 r. 

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda 

rodziców/prawnych opiekunów.  

 

b. Wpisowe za cały sezon wynosi dla I ligi 700 zł oraz dla II ligi 600 zł.  

Pierwszą ratę w kwocie 350 zł dla I ligi i pierwszą ratę w kwocie 300 zł dla II 

ligi należy uiścić do 23.11.2020 r. Drugą ratę w wysokości 350 zł dla I ligi 

oraz 300 zł dla II ligi należy uiścić do 11.01.2021 r.  

Płatności dokonuje się w kasie Nakielskiego Sportu Sp. z o.o. w Nakle nad 

Notecią lub przelewem na rachunek bankowy Spółki: Bank Spółdzielczy  

w Nakle nad Notecią nr 29817900090001218820000010, w tytule przelewu: 

wpisowe NHLPN i nazwa zespołu. 

 

c. W przypadku nieuiszczenia wpłaty zespół zostaje automatycznie wycofany  

z rozgrywek. W przypadku wycofania się zespołu z rozgrywek lub jego 

dyskwalifikacji z rozgrywek, kwota wpłacona nie ulega zwrotowi. 

 

d. Drużyna może posiadać w swoim składzie maksymalnie 14 zawodników.  

W ciągu rozgrywek można dopisać dowolną liczbę zawodników w ramach 

obowiązującego limitu 14 graczy (zgłoszenie nowych zawodników można 

dokonać osobiście w siedzibie Organizatora lub mailowo na adres 

maciej.luczak@nakielskisport.pl najpóźniej na trzy dni przed następną 

kolejką). Zawodnik raz zgłoszony do drużyny widnieje w jej składzie do 

zakończenia rozgrywek NHLPN danego sezonu. W przypadku 
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regulaminowego wykluczenia zawodnika z rozgrywek NHLPN, zawodnik nie 

zostaje skreślony ze składu drużyny i nie zwalnia miejsca nowemu graczowi. 

 

e. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. 

 

f. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego 

uprawnień do gry, zawodnik na żądanie sędziego lub Organizatora musi 

okazać dowód tożsamości, który umożliwi potwierdzenie jego obecności  

w składzie drużyny w porównaniu z listą zgłoszeń. 

 

g. Wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego jest równoznaczne  

z przegraniem spotkania walkowerem w stosunku 0-5. W przypadku kolejnego 

tego typu zdarzenia drużyna zostaje ukarana trzema punktami ujemnymi.  

O ewentualnych dalszych konsekwencjach, z wykluczeniem z rozgrywek 

włącznie, zadecyduje Organizator po zasięgnięciu opinii kierowników – 

trenerów drużyn uczestniczących w rozgrywkach. 

 

h. Drużyna ma obowiązek stawić się na mecz 10 minut przed jego rozpoczęciem. 

 

i. Niezgłoszenie się dwóch drużyn na mecz traktowane jest tak, jakby mecz się 

odbył, drużynom nie przyznaje się punktów. Jeśli sędzia zakończy zawody 

z powodu niestawienia się jednej drużyny, to drużynie przeciwnej przyznaje 

się walkower. Drużyny, które nie stawią się na mecz, zostają ukarane jednym 

punktem ujemnym. 

 

j. Drużyna przegrywająca w danej rundzie trzy spotkania walkowerem, zostaje 

automatycznie wycofana z dalszych rozgrywek, a mecze przez nią 

nierozegrane i rozegrane w nieukończonej I rundzie traktuje się jako nieodbyte 

(zdobyte punkty zostają anulowane, kary przyznane zawodnikom i/lub 

drużynom zostają zachowane). Jeżeli zespół nie przystąpił lub wycofał się 

w trakcie II rundy, to wszystkie mecze II rundy traktuje się jako nieodbyte 

(zdobyte punkty zostają anulowane, kary przyznane zawodnikom i/lub 

drużynom zostają zachowane). 

 

k. Drużyny biorące udział w rozgrywkach są zobowiązane do występowania  

w jednolitych strojach i posiadania przy sobie drugiego kompletu strojów lub 

plastronów. Bramkarze obydwu zespołów muszą różnić się ubiorem od 

pozostałych zawodników. Kapitan zespołu powinien mieć opaskę na ramieniu. 

 

l. W przypadku, gdy mecz zostaje zakończony przed czasem w wyniku 

czynnego znieważenia sędziego, mecz kończy się walkowerem 0:5 (strzelone 

bramki zostają anulowane, kary zostają). 

 

m. W rozgrywkach stosuje się kary indywidualne w postaci upomnienia – żółta 

kartka, wykluczenia z gry – czerwona kartka. Żółtą kartką może zostać 

ukarany zawodnik również za używanie wulgarnych słów oraz za utrudnianie 

wprowadzenia piłki do gry. 

 

n. Druga żółta kartka otrzymana w jednym meczu przez jednego zawodnika liczy 

się jako wykluczenie zawodnika z danego meczu (konsekwencja czerwona 

kartka). W ogólnej klasyfikacji kartek zaliczane są tylko dwie żółte kartki.  

Kara ta jest niezależna od dalszych konsekwencji. 

 



o. Zakaz gry w jednym (kolejnym) spotkaniu otrzymuje zawodnik po otrzymaniu 

czerwonej kartki lub trzeciej kartki żółtej.  

 

p. Zakaz gry w dwóch kolejnych spotkaniach otrzymuje zawodnik po otrzymaniu 

2 czerwonej kartki lub 6 żółtej kartki. 

 

q. Karę zakazu gry w trzech spotkaniach otrzymuje zawodnik za 10 żółtych 

kartek. 

 

r. Karę dyskwalifikacji do końca rundy otrzymuje zawodnik za 3 czerwone 

kartki lub 12 żółtych kartek. 

 

s. Kary zakazu gry nałożone na zawodników, które nie zostały wyegzekwowane 

w związku z zakończeniem sezonu, obowiązują w kolejnym sezonie. Kara jest 

przypisana do zawodnika – nie ma znaczenia czy dany zawodnik rozpoczyna 

nowy sezon w zespole, w którym zakończył poprzedni sezon.  

 

t. Karę dyskwalifikacji z części lub całości rozgrywek otrzymuje zawodnik za 

brutalne przewinienie – rozmyślne kopnięcie lub usiłowanie, popychanie, 

rozmyślne uderzenie lub usiłowanie, używanie wulgarnych i obraźliwych słów 

w stosunku do sędziego, przeciwnika lub współpartnera przed, w trakcie lub 

po zakończeniu rozgrywek. Podstawą do wyciągnięcia konsekwencji  

w stosunku do zawodnika jest pisemne zeznanie sędziego prowadzącego 

zawody. 

 

u. Karą zakazu przebywania na boisku ze swoją drużyną może zostać ukarany 

kierownik drużyny za rozmyślne kopnięcie lub usiłowanie, popychanie, 

rozmyślne uderzenie lub usiłowanie, używanie wulgarnych i obraźliwych słów 

w stosunku do sędziego, przeciwnika lub współpartnera przed, w trakcie lub 

po zakończeniu rozgrywek. Podstawą do wyciągnięcia konsekwencji  

w stosunku do kierownika jest pisemne zeznanie sędziego prowadzącego 

zawody. 

 

v. Kary nałożone na zawodników, kierowników drużyn za wykroczenia,  

o których mowa w pkt 3t i pkt 3u, są opisywane w protokole z danego dnia. 

Decyzja o wysokości kary zostaje podjęta bezpośrednio po zdarzeniu przez 

koordynatora i sędziów danego spotkania. 

 

w. Trzykrotne wykluczenie zawodnika z części lub całości rozgrywek za 

wykroczenia, o których mowa w pkt 3t, skutkują zakazem gry danego 

zawodnika w kolejnym sezonie NHLPN. W sytuacji, gdy zawodnik zostanie 

czwarty raz ukarany za przewinienia, o których mowa wyżej, decyzję o jego 

dalszym losie, włącznie z całkowitym zakazem gry w rozgrywkach NHLPN, 

podejmie Organizator. 

 

x. Wszystkie sprawy związane z karami i wykroczeniami rozpatrywane są przez 

Organizatora. 

 

y. Wszystkie drużyny obowiązuje przedstawiony terminarz. 

 

z. W ostatecznej kolejności w tabeli decydują:  

• większa ilość punktów, 



• korzystniejszy bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy 

zainteresowanymi drużynami, 

• różnica ilości bramek zdobytych – straconych, 

• większa ilość zdobytych bramek, 

• rzuty karne. 

 

aa. W rozgrywkach obowiązują spadki i awanse: 

• z I ligi do II ligi spadają dwie ostatnie drużyny, 

• z II ligi do I ligi awansują dwie pierwsze drużyny, 

• w przypadku wycofania się jednej lub więcej drużyn stosuje się  

w pierwszej kolejności utrzymanie drużyn objętych spadkiem,  

w dalszej kolejności awans otrzymują następne drużyny z ligi niższej, 

• za odmowę awansu stosuje się karę finansową – 500 zł. 

 

bb. Kierownik lub trener zespołu zobowiązany jest do wypisywania protokołu 

meczowego przed regulaminowym czasem rozpoczęcia meczu. Po jego 

zakończeniu ww. podpisuje protokół w celu potwierdzenia zdobywców 

bramek oraz zawodników, którzy otrzymali żółte i czerwone kartki. Nie 

podpisanie protokołu jest równoznaczne z potwierdzeniem zawartych  

w nim danych. 

 

cc. Drużynę reprezentuje pełnoletni kierownik/trener/kapitan. 

 

dd. W trakcie trwania rozgrywek w hali sportowej obowiązuje zakaz palenia 

papierosów oraz spożywania alkoholu. Nieprzestrzeganie tych zakazów 

spowoduje nałożenie kary finansowej na zawodnika lub drużynę  

w wysokości 100 zł (z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego). 

Nieuregulowanie kary spowoduje wykluczenie zawodnika/drużyny 

z rozgrywek. 

 

4. Ubezpieczenie: 

a. za zdolność zawodników do gry odpowiada kierownik/trener/kapitan. 

b. Organizator ubezpiecza wszystkich zgłoszonych zawodników na czas trwania 

rozgrywek i zapewnia opiekę pielęgniarską. 

 

5. Sprzęt sportowy: 

a. wszystkich zawodników obowiązuje obuwie sportowe o jasnej podeszwie  

i komplet strojów z numerami, a kapitana opaska. W przypadku niejednolitego 

stroju zespołu drużyna ma obowiązek założyć koszulki udostępnione przez 

Organizatora. 

b. mecze będą rozgrywane skórzanymi piłkami halowymi. 

 

6. Przepisy: 

a. w sprawach nieuregulowanych powyższymi przepisami obowiązują przepisy 

PZPN. 

 

7. Postanowienia końcowe: 

a. protesty wnosi kapitan lub kierownik drużyny sędziemu do czasu zakończenia 

spotkania. Sędzia opisuje informację o wniesionym proteście w protokole. 

Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator po zasięgnięciu opinii 

sędziego, 

b. za pozostawione rzeczy w szatniach Organizator nie odpowiada, 



c. za zniszczenia na terenie obiektu lub w jego otoczeniu zawodnik lub drużyna 

zostaje ukarana karą w wysokości 100 zł (przeznaczoną na zakup sprzętu 

sportowego) oraz zostaje zobowiązany/a do usunięcia zniszczeń, 

d. zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach NHLPN zobowiązani są do  

przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz poszanowania sprzętu  

znajdującego się na terenie sali gimnastycznej. W szczególności zabrania się: 

• chodzenia, biegania, skakania po krzesełkach zamontowanych na 

trybunie głównej, 

• przeskakiwania przez balustrady i poręcze okalające trybunę główną, 

• rozgrzewek z piłką na korytarzu, łączniku hali oraz holu balkonowym 

trybuny głównej,  

• wytyczne te wprowadzane zostają dla celów bezpieczeństwa samych 

uczestników, jak i kibiców NHLPN (jeżeli będzie taka możliwość  

w późniejszym czasie). W przypadku niedostosowania się do 

powyższych zaleceń zawodnik zostanie zdyskwalifikowany do końca 

rozgrywek NHLPN, 

e. przystąpienie do rozgrywek jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją 

zapisów regulaminu NHLPN. 

 

 


