REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ
SŁUŻBY LITURGICZNEJ DIECEZJI LEGNICKIEJ
2014/2015
1. Turniej Piłki Nożnej Halowej Służby Liturgicznej Diecezji Legnickiej jest
eliminacjami do Mistrzostw Polski Służby Liturgicznej w Piłce Nożnej Halowej
2014/2015 o puchar KNC.
2. Kolejne etapy rozgrywek będą przebiegać w następujących terminach:
•

FINAŁ OGÓLNOPOLSKI: 1-2 maja 2015 r. Elbląg

•

FINAŁ DIECEZJALNY: 18 maja 2015 r. Legnica

•

ELIMINACJE W REJONACH: 14 marca 2015 r.

•

ELIMINACJE W DEKANATACH: do końca lutego 2015 r.

3. W rozgrywkach mogą uczestniczyć reprezentacje każdej parafii diecezji legnickiej.
4. Zawodnikami są tylko członkowie Służby Liturgicznej (ministranci, lektorzy,
ceremoniarze). Każdy musi posiadać ważną legitymacje szkolną i ministrancką.
W razie braku legitymacji (szczególnie ministranckiej) opiekun przedstawia listę
z pieczęcią i podpisem proboszcza danej parafii potwierdzającą przynależność do
służby liturgicznej i wiek uczestników.
5. Turniej przebiega w trzech kategoriach wiekowych:
•
•
•

Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Szkoła ponadgimnazjana

6. Turniej rozgrywany będzie w trzech etapach:
- dekanalny
- rejonowy (zgodnie z wyznaczonymi rejonami duszpasterskimi; 1. legnicki,
2.
jeleniogórsko-kamiennogórski,
3.
bolesławiecko-zgorzelecki,
4. lubińsko-polkowicki)
- diecezjalny
7. W skład drużyny szkoły podstawowej wchodzi pięciu zawodników i bramkarz.
W gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej czterech i bramkarz). W drużynie starszej
może grać uczestnik z młodszej kategorii wiekowej, ale nie odwrotnie!
8. W pierwszym etapie Opiekun może zgłosić po jednej drużynie z każdej kategorii
wiekowej. Zgłoszenia kierujemy do dekanalnego duszpasterza ministrantów, który
w porozumieniu z księżmi ustala datę i miejsce rozgrywek.
9. W pierwszej fazie wyłaniany jest mistrz dekanatu w poszczególnych kategoriach.
Zwycięzca przechodzi do fazy rejonowej. Gdyby w dekanacie zgłosiła się tylko jedna

drużyna w danej kategorii wiekowej, wówczas przechodzi automatycznie do etapu
rejonowego.
10. W drugiej fazie wyłaniany jest mistrz rejonu w poszczególnych kategoriach.
Dekanalny duszpasterz przekazuje wyniki spotkań w sprawozdaniu Rejonowemu
koordynatorowi, który ustala datę i miejsce rozgrywek rejonowych.
11. Na każdy rejon zostaje powołany koordynator rejonowy, który zajmuje się
przygotowaniem etapu rejonowego. (Nie musi nim być dekanalny duszpasterz
Służby Liturgicznej) Wpisowe w rozgrywkach rejonowych wynosi 50 zł od
drużyny.
11. Do etapu diecezjalnego przechodzą zwycięzcy z każdej kategorii wiekowej etapu
rejonowego. Finał diecezjalny zostanie rozegrany 18 kwietnia 2015 roku w Legnicy.
12. Zwycięskie drużyny z poszczególnych kategorii reprezentują diecezję
w Mistrzostwach Ogólnopolskich w Elblągu w dniach 1-2 maja 2015r. Koszty
zakwaterowania i wpisowe pokrywa Duszpasterstwo Diecezjalne, natomiast koszt
podróży zwycięska drużyna.
13. Na każdym etapie rozgrywek poszczególne drużyny przyjeżdżają na Turniej ze
swoim
opiekunem.
W
przypadku
braku
opiekuna
drużyna
będzie
zdyskwalifikowana!
14. Organizatorzy na każdym szczeblu turnieju zobowiązani są do zapewnienia: Sali
sportowej, 2 sędziów (mogą być nauczyciele wych.-fiz.), opieki medycznej (np.
pielęgniarki), poczęstunku (np. bułki słodkie i woda), ew. pucharów i dyplomów,
przygotowania sprawozdania ze zdjęciami i przesłania ich na adres poczty
elektronicznej:
ministrant@diecezja.legnica.pl
w
celu
systematycznego
informowania na stronie internetowej duszpasterstwa diecezjalnego o przebiegu
rozgrywek.
15. Turniej rozgrywany jest według zasad obowiązujących w rozgrywkach piłki
halowej – futsal.
16. Kwestie sporne zaistniałe na boisku rozstrzyga sędzia według regulaminu
obowiązującego w rozgrywkach piłki halowej. Regulamin znajduje się na stronie
duszpasterstwa służby liturgicznej.
17. Czas minimalny meczu to 2 x 6 min. W zależności od ilości drużyn na danym
etapie turnieju i możliwości organizacyjnych czas może być wydłużony.
18. W zależności od ilości drużyn na etapie dekanalnym i rejonowym eliminacje
można przeprowadzić w różnych terminach dla poszczególnych kategorii wiekowych,
bądź w różnych miejscach w tym samym czasie w zależności od możliwości
organizacyjnych.
19. W sprawach nie objętych regulaminem ogólnym głos decydujący ma sędzia
prowadzący rozgrywki.

