
Regulamin rozgrywek Amatorskiej Ligi Orlikowej w Lublinie

§ 1. ORGANIZATOR I CEL ROZGRYWEK

2. Amatorska Ligi Orlikowa (zwana dalej Ligą) organizowana jest przez Organizację 
Środowiskową AZS Województwa Lubelskiego.

3. Organizator rozgrywek, to osoby odpowiedzialne za ich prawidłowy przebieg sportowy.

4. Celem Ligi jest popularyzacja piłki nożnej na orlikach, zdrowego trybu życia oraz integracja 
społeczna poprzez sport.

§ 2. ORGANIZATOR LIGI
ORAZ ZEBRANIE KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW

1. Organizator może korzystać z pomocy osób trzecich, według zasad określonych przez 
organizatora oraz zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.

2. Organizator ma obowiązek:

2.1 z wyprzedzeniem powiadomić zainteresowane zespoły o planowanej dacie rozpoczęcia Ligi,

2.2 wraz z powiadomieniem, o którym mowa powyżej, podać system rozgrywek,

2.3 podawać regularnie wyniki z rozegranych spotkań do wiadomości wszystkich uczestników,

2.4 na bieżąco informować uczestników o innych kwestiach dotyczących rozgrywek,

3. Do wyłącznych kompetencji Organizatora należy:

3.1 ustalenie Regulaminu i systemu rozgrywek, z zastrzeżeniem pkt. 6.2,

3.2 przyjmowanie, weryfikowanie i zatwierdzanie zgłoszeń Zespołów do rozgrywek,

3.3 czuwanie nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek,

3.4 weryfikacja wyników rozegranych meczów,

3.5 sankcjonowanie Zespołów i ich członków za niestosowne zachowanie.

4. Organizator bez podania przyczyny może nie zezwolić drużynie lub zawodnikowi na 
uczestnictwo w rozgrywkach.

5. Zebranie Kierowników Zespołów odbywa się według potrzeb i zwoływane jest na wniosek 
Organizatora:

5.1 każdy zespół uczestniczący w rozgrywkach wybiera 1 przedstawiciela – Kierownika Zespołu –
do reprezentowania zespołu na Zebraniu oraz w kontaktach z Organizatorem, według zasad
ustalonych w danym zespole,



5.2 w przypadku niemożności  uczestnictwa w zebraniu  Kierownika  danego Zespołu  – ma on
obowiązek wyznaczyć osobę, która go zastąpi; osoba taka jest uprawniona do prezentowania
wiążącego  stanowiska  swojego Zespołu  na  zebraniu;  o  takiej  zmianie  Kierownik  Zespołu
musi przed planowanym Zebraniem poinformować Organizatora.

6. Do szczególnych kompetencji Zebrania Kierowników Zespołów należy:

6.1 pomoc Organizatorowi w organizacji Ligi, a w szczególności współuczestnictwo w
rozwiązywaniu istotnych problemów zaistniałych w trakcie trwania rozgrywek,

6.2 reprezentowanie i dbanie o poszanowanie interesów własnego Zespołu.

Nieobecność Kierownika danego Zespołu na Zebraniu nie zwalnia od wypełnienia przez Zespół i
jego Członków obowiązków wynikających z podjętych na danym Zebraniu decyzji.

7. Kierownik  oraz  Kapitan  Zespołu  zobowiązani  są  do  regularnego  przeglądania  oficjalnego
fanpage’a na Facebooku, na których umieszczane są informacje oraz komunikaty itp. dotyczące
Ligi.

§ 3. UCZESTNICY ROZGRYWEK, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Uczestnikiem  Ligi  jest  każdy  Zespół,  którego  Zgłoszenie  do  rozgrywek  zostało
zaakceptowane  przez  Organizatora.  Zgłoszenia  dokonuje  się  poprzez  złożenie  do
Organizatora prawidłowo wypełnionego Formularza,  według wzoru i w trybie określonym
przez  Organizatora  oraz  wpłacenie  wpisowego,  o  którym  mowa  w  pkt  9  niniejszego
regulaminu.

2. Wszyscy zawodnicy muszą na stałe przynależeć do jednego Zespołu. Zawodnik jest członkiem
Zespołu  na  zasadach  uzgodnionych  z  Kierownikiem  danego  Zespołu.  Nie  można  dopisywać
zawodników w trakcie trwania rozgrywek – wiążący jest skład Zespołu określony w złożonym

Formularzu zgłoszeniowym, zatwierdzonym przed rozpoczęciem Ligi, przy czym:

2.1 Zespół może dopisać zawodnika w trakcie rozgrywek jeżeli  limit miejsc w drużynie nie
zostanie przekroczony.

2.2 W przypadku gdy w Zespół liczy maksymalnie 20 osób może nastąpić wymienić łącznie do
4 dotychczasowych zawodników na 4 nowych zawodników, nieuczestniczących w danym
sezonie w rozgrywkach Ligi – wg następujących zasad:

a) liczba zawodników nowych musi być równa liczbie zawodników wymienianych;

b) wymiana  dokonywana  jest  przez  pisemne  zgłoszenie  nazwisk  wymienianych  oraz
nowych  zawodników  do  Organizatora,  w  przeciwnym  wypadku  wymiana  jest
nieważna, a nowy zawodnik nie jest uprawniony do gry; wzór pisma określa
Organizator;

c) Zespół zobowiązany jest dostarczyć 2 jednakowo sporządzone egzemplarze pisma o 
wymianie zawodników;

2.3 Zawodnik, który zrezygnował z bycia członkiem danego Zespołu, został z danego Zespołu
wykluczony, albo został wymieniony na innego Zawodnika zgodnie z pkt. 2.2 – może w
tym samym sezonie 1 raz: zostać członkiem ponownie tego samego albo innego Zespołu
(zmienić Zespół) – z zastrzeżeniem limitu wymian i procedury, o której mowa w pkt. 2.2.
Zawodnik taki  musi  jednak odbyć karencję  2 meczów (licząc  od momentu  ponownego
dopisania, zgodnie z terminarzem).



3. Przed rozpoczęciem Ligi wszystkie Zespoły zobowiązane są do dostarczenia do Organizatora:

3.1 pisemnych oświadczeń stwierdzających: ubezpieczenie Zawodników od następstw
nieszczęśliwych  wypadków  w  kulturze  fizycznej  lub  zwolnienie  z  odpowiedzialności
organizatora  oraz  osób  trzecich  z  tytułu  ewentualnego  uszczerbku  na  zdrowiu,  który
nastąpił pośrednio lub bezpośrednio na skutek wydarzeń związanych z udziałem w Lidze.

4. W stosunku do zawodników niepełnoletnich wymagane są osobne oświadczenia podpisane 
przez rodziców lub opiekunów prawnych, według wzoru określonego przez
Organizatora.

5. Wszystkie Zespoły zobowiązane są do posiadania w swoim składzie co najmniej 6 oraz 
nie więcej niż 20 zawodników.

6. Ze  względu  na  fakt,  iż  jest  to  liga  dla  amatorów  w  zespole  może  być  maksymalnie  6
zawodników  występujących  w  rozgrywkach  IV  ligi  lub  wyższej  kategorii  rozgrywek
organizowanych przez Polski Związek PZPN/LZPN lub równorzędnych rozgrywek w innym
kraju.

7. Podczas meczu dopuszczalne jest zgłoszenie do gry co najwyżej 12 zawodników w tym zawodnicy
rezerwowi.

8. Wszystkie  Zespoły  zobowiązane  są  do  uczestnictwa  w zawodach  w jednolitych  koszulkach  z
numerami. Numeracja koszulek musi się zawierać w przedziale 1 – 99, a każdy Zawodnik musi
być oznaczony indywidualnym, niepowtarzającym się w danym zespole numerem. Zawodnicy bez
koszulek spełniających określone wymogi nie zostaną dopuszczeni do meczu.

Kierownik  albo  Kapitan  Zespołu  każdorazowo  zobowiązany  jest  przed  rozpoczęciem  meczu
(najlepiej co najmniej 10 minut przed meczem) dostarczyć Sędziom danego meczu, sporządzoną w
sposób czytelny imienną listę zawodników.

9. Zespół uczestniczący w Lidze ma obowiązek:

9.1 wpłacić  w wyznaczonym terminie  niepodlegające  zwrotowi  wpisowe – wysokość i  termin
wpłaty wpisowego określa Organizatora w stosownym Komunikacie; w przypadku wycofania
lub wykluczenia zespołu z rozgrywek – wpisowe przepada na rzecz celów ligowych;

9.2 każdorazowo dostosować się do decyzji Organizatora;

9.3 przed rozpoczęciem rozgrywek sporządzić Formularz zgłoszeniowy Zespołu, z listą członków
Zespołu i dostarczyć go do Organizatora w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach.

10. Zespół uczestniczący w Lidze i jego zawodnicy mają prawo do:

10.1 rzetelnej informacji na temat spraw dotyczących rozgrywek,

10.2 udziału w zawodach własnych kibiców na warunkach określonych przez Organizatora,

10.3 składania protestu (zgodnie z przepisami) dotyczącego meczu do Organizatora,



11. Podczas rozgrywania meczów wszyscy Zawodnicy zobowiązani są do wykonywania 
poleceń przedstawiciela Organizatora.

12. Wszystkie Zespoły zobowiązane są stosować się do postanowień Regulaminów 
opisujących warunki korzystania z obiektów sportowych.

13. Wszystkie Zespoły zobowiązane są do przeprowadzenia rozgrzewki własnym zakresie.

14. Kategoryczne zabronione jest użytkowanie wszelkiego rodzaju sprzętu (także sportowego) 
będącego własnością Amatorskiej Ligi Orlikowej niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w 
szczególności w sposób, który może doprowadzić do jego uszkodzenia lub zniszczenia.

15. Kategorycznie  zabronione  jest  spożywanie  (przez  zawodników  lub  kibiców  danego  zespołu)
alkoholu  lub  innych  środków  odurzających  na  terenie  obiektów  sportowych.  Do  nakładania
sankcji za ww. zachowania upoważniony jest Organizator.

16. Sędziowie i organizatorzy, w przypadku podejrzenia, że któryś z zawodników jest pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających, informuje kierownika lub wobec jego nieobecności kapitana
drużyny,  że  dany  zawodnik  bezwzględnie  nie  może  uczestniczyć  w  zawodach  pod  groźbą
przyznania walkowera drużynie przeciwnej.

17. Organizator nadzoruje zachowanie członków Zespołów nieuczestniczących w danym meczu; w
razie  stwierdzenia  nieprawidłowości  w  zakresie  opisanym  w  ust.  11,  12  i  13  winien  on
niezwłocznie:  pouczyć  osoby  o  ich  nieprawidłowym  postępowaniu  i  nakazać  zaprzestanie
postępowania niezgodne- go z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przekazać stosowną
informację Kierownikowi lub Kapitanowi Zespołu, a także nakazać opisanie sytuacji w Protokole
sędziowskim z meczu, przed którym lub podczas którego dana sytuacja miała miejsce.

18. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom zawodów.

§ 4. SYSTEM ROZGRYWEK I WERYFIKACJA WYNIKÓW

1. Wszystkie  mecze  rozgrywane  są  zgodnie  z  Oficjalnymi  Przepisami  Gry,  Wytycznymi  i
instrukcjami  sędziowania,  niniejszym  Regulaminem  oraz  wydanymi  postanowieniami
Organizatora, przy czym:

a) wyjątkiem jest czas gry (ustala go organizator) który obowiązuje na cały 
sezon.

2. W ramach rozgrywek Amatorskiej Ligi Orlikowej prowadzona jest jedna liga.

2.1 W Amatorskiej Lidze Orlikowej występuje maksymalnie 12 zespołów.

2.2 Mecze rozgrywane są systemem każdy z każdym.

3. Szczegółowy Terminarz ligi określany jest przez Organizatora oraz zamieszczany na fanpage
Ligi  odpowiednio  przed  rozpoczęciem  rundy.  Opublikowany  Terminarz  może  zostać
zmieniony przez Organizatora, w szczególności z przyczyn od Organizatora niezależnych.



4. Podczas całego sezonu na bieżąco sporządzana jest klasyfikacja w formie tabeli.
O kolejności w tabeli decydują kolejno:

4.1 liczba punktów,
4.2 bilans bramkowy,
4.3 bezpośredni mecz,
4.4 liczba zdobytych goli.

5. Zasady punktacji (oceny wyników w rozgrywkach. Kobiecej:

za zwycięstwo
za remis
za przegraną

zespół otrzymuje 3 pkt,
zespół otrzymuje 1 pkt,
zespół otrzymuje 0pkt,

6. Mecze w rozgrywkach prowadzą sędziowie posiadający stosowną licencję. W przypadku braku
sędziego  licencjonowanego,  spotkanie  prowadzą  osoby  cechujące  się  dobrą  znajomością
Przepisów gry w piłkę  nożną,  zatwierdzone przed sezonem lub w trakcie  jego trwania  do
sędziowania  meczów  w  ramach  rozgrywek  przez  Organizatora,  na  podstawie  pozytywnej
opinii Organizatora.

7. Weryfikację wyników meczów oraz klasyfikację, prowadzi Organizator na podstawie 
protokołów sędziowskich podpisanych przez Sędziów oraz Kapitanów zespołów.

8. Poszczególne mecze rozgrywane są piłkami Organizatora.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SANKCJE DYSCYPLINARNE

2. Sankcje są nakładane przez Organizatora na zespół, zawodnika zespołu lub kibica zespołu w
przypadku popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego lub w przypadku złamania postanowień
niniejszego  Regulaminu,  bądź  postanowień  wynikających  z  odrębnych  przepisów
ustanowionych przez Organizatora.

3. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień
na  dobre  imię  sportu,  stwierdzona  w  czasie  rozgrywek,  udowodnione  przypadki  braku
sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku – może spowodować w
oparciu o sprawozdanie sędziego lub organizatora,  podjęcie decyzji  o pozbawieniu drużyny
zdobytych punktów w konkretnym meczu.

4. Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower, czyli przegranie meczu 
wynikiem jeżeli Zespół:

2.1 odmówił gry pomimo wezwania Sędziego pierwszego do jej podjęcia lub wznowienia,

2.2 nie stawił się na boisku w wyznaczonym terminie bez uzasadnionego usprawiedliwienia, przy
czym  za  niestawiennictwo  w  wyznaczonym  terminie  uważa  się  również  spóźnienie
przekraczające 5 minut, mierząc czas od planowanej godziny rozpoczęcia meczu,

2.4 rozegrał mecz mając w swym składzie zawodnika nieuprawnionego do gry, niezależnie 
od liczby wymian zakończonych w meczu rozegranych z udziałem



nieuprawnionego zawodnika;

2.3 Zespół, który w ciągu sezonu odda 3 mecze walkowerem, zostaje wykluczony z 
rozgrywek.

3. W  przypadku  skandalicznego  zachowania  Zawodnika,  Organizator  może  wyciągnąć  dalsze
konsekwencje, włącznie z podjęciem decyzji o odsunięciu Zawodnika od udziału w następnych
meczach ukaraniu Zespołu walkowerem – po zapoznaniu się z opinią Sędziego danego meczu.

4. Zawodnik może zostać ukarany karą zawieszenia od 10% do 50% meczów sezonu za ubliżanie
zawodnikom, sędziom, organizatorom, kibicom, sympatykom oraz osobom im towarzyszącym.
Kary zawieszenia przechodzą również na następny sezon rozgrywkowy.

5. W przypadku ukarania podczas meczu Zawodnika dyskwalifikacją dodatkową karą jest 
zawieszenie na 1 mecz – tj. zakaz gry w następnym meczu przypadającym do rozegrania zgodnie 
z terminarzem rozgrywek.

8.  Organizator może nałożyć na zawodnika lub zespół karę finansową, wyłącznie

w przypadku zniszczenia mienia: Organizatora, innego zawodnika, innego Zespołu lub osób 
postronnych – celem pokrycia wyrządzonych szkód.

9. W przypadku znaczących wykroczeń dyscyplinarnych na Zespół lub zawodnika popełniającego 
przewinienie nakładana jest jedna kara łączna – odpowiednio surowsza.

10. W czasie trwania rozgrywek Organizator może podjąć decyzję o usunięciu drużyny lub 
zawodnika z Ligi.

11. Od decyzji Organizatora w sprawach dyscyplinarnych nie przysługuje odwołanie.



§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

2. W  celu  prawidłowego  świadczenia  usług  Organizacja  Środowiskowa  AZS  Woj.  Lubelskiego
może przetwarzać dane osobowe Uczestników, w szczególności takie jak: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, datę urodzenia nr pesel, adres e-mail oraz numer telefonu.

3. Administratorem  danych  osobowych  Organizacja  Środowiskowa  AZS  Woj.  Lubelskiego,  ul.
Filaretów  44,  20-607  Lublin,  dalej  zwany  OŚ  AZS.  Dane  osobowe  przetwarzane  są  z
poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

4. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
Cel przetwarzania

Zawarcie i wykonanie umowy, w tym 
kontaktowanie się z klientem w związku z 
jej realizacją Rozpatrywanie skarg i 
reklamacji Dochodzenie roszczeń 
związanych z zawartą umową

Archiwizowanie dokumentacji 
Prowadzenie statystyk

Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel
(jeśli występuje)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
-

art. 6 ust. 1 lit. c RODO -
art. 6 ust. 1 lit. f RODO Windykacja należności i

prowadzenie postępowań
sądowych, a następnie
egzekucyjnych

art. 6 ust. 1 lit. c RODO –
art. 6 ust. 1 lit. f RODO Posiadanie informacji o

statystykach prowadzonych

Prowadzenie działań
działań co pozwala nam na
usprawnienie prowadzonej

marketingowych własnych
działalności

art. 6 ust. 1 lit. f RODO Prowadzenie działań

produktów  i usług  bez  wykorzystania marketingowych
promujących prowadzonąśrodków komunikacji elektronicznej
działalność

Prowadzenie działań
art.  6  ust.  1  lit.  f  RODO,  przy Prowadzenie działań

marketingowych własnych czym działania te ze względu marketingowych

produktów i usług z na inne obowiązujące przepisy, promujących prowadzoną
w szczególności Prawo

wykorzystaniem środków komunikacji telekomunikacyjne i Ustawę o działalność z wykorzystaniem
świadczeniu usług adresów e-mail i numerów telefonów

drogą elektroniczną,
prowadzone są jedynie na
podstawie posiadanych zgód

Obsługa zgłoszeń kierowanych z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

wykorzystaniem formularza
kontaktowego i innych wniosków, w tym
zapewnienie rozliczalności

Udzielanie odpowiedzi na

zgłoszenia i zapytania kierowane 
z wykorzystaniem formularza 
kontaktowego lub w innej formie,
w tym przechowywanie 
newralgicznych wniosków i

udzielonych odpowiedzi celem
zachowania zasady rozliczalności



4. Uczestnikowi  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  jego  danych  osobowych  prawo  do  ich
poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania bądź przenoszenia danych, jak również
prawo żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia
zapomnianym), oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W celu
realizacji określonych powyżej uprawnień Uczestnik obowiązany jest do złożenia stosownego

wniosku drogą mailową na adres ligi.lublin@gmail.com     lub też pisemnie na adres 
Organizacja Środowiskowa AZS Woj. Lubelskiego, ul. Filaretów 44, 20-607 Lublin.

5. Dane osobowe przechowywane są przez okres:

Dane zawarte na umowach

Dokumenty rozliczeniowe

Dane dla celów marketingowych

Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza 
kontaktowego

Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających

z umowy.
Księgi i związane z ich prowadzeniem

dokumenty do czasu upływu okresu 
przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba
że ustawy podatkowe stanowią inaczej. W 
przypadku przetwarzania danych na podstawie 
zgody – do czasu jej wycofania; W przypadku 
przetwarzania danych na podstawie prawnie 
uzasadnionego celu – do czasu wniesienia 
sprzeciwu.

Przez okres 3 lat celem zachowania 
zasady rozliczalności.

6. OŚ AZS nie udostępnia przetwarzanych danych osobowych żadnemu podmiotowi bez wyraźnej
zgody Uczestnika,  o ile konieczność udostępnienia nie wynika z przepisu prawa lub decyzji
upoważnionego  organu.  OŚ  AZS  nie  przekazuje  przetwarzanych  danych  osobowych  poza
Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Dane osobowe mogą być przekazane bez zgody Uczestnika w szczególności:

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

b) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

c) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP,
ZUS),

d) podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,

e) podmiotom wspierającym OŚ AZS w prowadzonej  działalności  na zlecenie OŚ AZS, w
szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność OŚ
AZS.

8. Uczestnikowi  przysługuje  wniesienie  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony Danych



Osobowych

9. Dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  (w  tym  w  formie
profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby
zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób
miałoby to istotnie wpływać na członków AZS.

10.  W ramach wykonywanych czynności  OŚ AZS korzysta  z  plików cookie  w ten  sposób,  że
obserwuje  i  analizuje  ruch  na  stronie  internetowej,  jak  również  podejmuje  działania
remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności Klub nie przetwarza danych osobowych w
rozumieniu RODO.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

2. Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione bez należytej 
opieki na terenie obiektów sportowych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników, imion i nazwisk oraz wizerunku
uczestników  zawodów (w tym członków  zespołów)  w  materiałach  audiowizualnych,  w tym
zdjęciach i nagraniach wideo, na stronach internetowych, w

prasie, radiu i telewizji, a także ich wykorzystywania we wszelkiego rodzaju materiałach 
promujących Amatorską Ligę Orlikową.

5. Zmiany w Regulaminie Organizator powinien wprowadzać poza okresem trwania rozgrywek. W 
wyjątkowych sytuacjach Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w postanowieniach 
niniejszego Regulaminu w trakcie sezonu, o ile nie wpływają one na wyniki rozegranych już 
spotkań.

6. Dodatkowe informacje dla Zespołów oraz regulacje i postanowienia dotyczące rozgrywek 
Organizator zamieszcza w Załącznikach do Regulaminu oraz Komunikatach.

7. Komunikat wraz z pełną treścią wprowadzonych zmian lub nowych przepisów powinien

być  opublikowany  przynajmniej  3  dni  przed  następną  kolejką  ligową.  Jednakże  w
nadzwyczajnych  okolicznościach  niedochowanie  tego  terminu  nie  skutkuje  nieważnością
wprowadzonych przepisów, jeżeli w Komunikacie określono dzień wejścia
w życie danych przepisów.

7. Zgłoszone zgodnie z Przepisami Gry protesty rozstrzyga w ciągu 5 dni Organizator.

8. W kwestiach spornych oraz w sytuacjach nieopisanych w niniejszym Regulaminie 
decyduje:

8.1 Organizator, jeżeli sytuacja dotyczy organizacji i przebiegu rozgrywek,

8.2 Sędzia pierwszy danego meczu w porozumieniu z Organizatorem, jeżeli sytuacja dotyczy
bezpośrednio danego meczu.



8.3 Zobowiązuje się wszystkie uczestniczące w Lidze Zespoły oraz ich Zawodników i pozostałych

członków do zapoznania z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9. Wpłata kwoty wpisowej oznacza zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacją.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje w sezonie rozgrywkowym 2020.


