I.

INFORMACJE TECHNICZNE
1.

Rozgrywki odbywają się boisku piłkarskim o wymiarach 27 m x 45 m. Bramki występują w rozmiarze 2m x 5m.
Czas gry 2 x 20 min. Zespoły występują w sześcioosobowych składach /bramkarz + pięciu zawodników w polu Gra może być rozpoczęta w sytuacji gdy drużyna liczy przynajmniej 4 zawodników. Godzina w terminarzu jest
godziną rozpoczęcia meczu.

2.

Zawodnicy muszą występować w jednolitych strojach sportowych z numeracją na koszulkach i w obuwiu
sportowym (halówki, zimówki, lanki). Nie wolno grać w butach z metalowymi lub plastikowymi wkrętami.
Wyjątek stanowią bramkarze, którzy muszą posiadać inne stroje niż reszta zespołu.

3.

Przekładanie meczów – każda drużyna ma możliwość przełożenia jednego meczu w rundzie. Nie ma możliwości
przełożenia spotkania w dniu meczu. Na przełożenia meczu musi zgodzić się drużyna przeciwna. W przypadku
braku zgody mecz odbywa się zgodnie z terminarzem.

4.

Aktualną listę zawodników powinno się wysłać do organizatora przed startem nowej edycji. W trakcie rozgrywek
można dopisać na listę nowych zawodników, jednak nie można tego zrobić na dwa mecze przed końcem
(niezależnie czy jest to mecz przełożony, czy kolejna kolejka z terminarza). Zawodnik nie może występować w
kilku drużynach w ramach jednego poziomu rozgrywek. Sędzia ma prawo nie dopuścić do rozegrania meczu jeżeli
ma wątpliwości co do składu drużyny. Zastrzeżenia dotyczące składu drużyny przeciwnej można zgłaszać przed
rozpoczęciem spotkania. W trakcie meczu lub po spotkaniu uwagi nie będą uwzględnione przez sędziego i
organizatora

II. ORGANIZACJA ROZGRYWEK
1.

System rozgrywek uzależniony jest od ilości drużyn przystępujących do danej edycji i będzie podany przed
pierwszą kolejką. Kapitanowie drużyny otrzymają również drogą mailową zasady rozgrywek w każdej z lig.

2.

Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt. za remis 1 pkt. za przegraną 0 pkt. Drużyna która wygra walkowerem
otrzymuje 3 pkt. i 5:0 w bramkach.

3.

O kolejności w tabeli decyduje:
•

po pierwsze większa ilość zdobytych punktów

•

po drugie wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami – w przypadku 3 lub
więcej takich drużyn tworzymy małą tabelkę, w której uwzględnione są wyniki zdobyte pomiędzy
wszystkimi zainteresowanymi drużynami

•

po trzecie lepsza różnica bramek

•

po czwarte większa ilość zdobytych bramek

•

po piąte losowanie

III. PRZEPISY GRY
1.

W czasie turnieju obowiązują przepisy FIFA. Poniżej zostały wymienione obowiązujące wyjątki od przepisów
FIFA lub wyszczególnione zapisy będące szczególnie istotne w rozgrywkach:
•

dopuszczalna jest dowolna liczba zmian w wyznaczonej strefie. Strefa ta wyznaczona jest przy ławce
rezerwowych każdej z drużyn. Nieprawidłowo przeprowadzoną zmianę sędzia może potraktować jako nie
sportowe zachowanie i ukarać zawodnika wchodzącego karą jednominutową.

•

Zawodnik nie może nosić na sobie czegokolwiek, co może zaszkodzić zdrowiu innych zawodników jak i
zdrowiu jego samego. Sędzia zawodów ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy nie spełnią
powyższego warunku

•

W meczu nie mogą brać udziału zawodnicy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. W
przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia zawodnika sędzia ma prawo nie dopuścić go do gry.

•

Zawodnik który krwawi, musi opuścić boisko. Powrócić może na nie jedynie w przypadku gdy rana zostanie
zatamowana, a krew nie będzie widoczna.

•

Rzuty wolne pośrednie i bezpośrednie – ustawienie muru drużyny przeciwnej w odległości 5 metrów od piłki

•

W przypadku rzutu wolnego pośredniego w polu karnym (np. złapanie piłki zagranej przez zawodnika ze
swojej drużyny, niebezpieczne zagranie) sędzia podyktuje rzut wolny pośredni z linii pola karnego.

•

Rzut karny – wykonywany jest z linii pola karnego.

•

Rzut z autu wykonywany jest nogą, piłka stojąca, ustawiona na lub przed linią boiska, mur ustawiamy w
odległości 5 metrów od piłki. Wznowienie autu w sposób inny niż opisany powyżej skutkuje utratą autu na
rzecz przeciwnika.

•

Bramkarz po opuszczeniu boiska przez piłkę wprowadza ją do gry wyłącznie rękoma. Prawidłowe
wprowadzenie jest wykonane jedynie gdy piłka po wyrzucie opuści własne pole karne. W trakcie akcji (gdy
bramkarz złapał piłkę, która nie opuściła boiska) bramkarz może wykopać piłkę nogą. Gol po wznowieniu
przez bramkarza będzie uznany tylko w sytuacji, gdy bramkarz wykopie piłkę nogą. Nie będzie natomiast
uznany gdy piłka zostanie wyrzucona ręką.

•

W trakcie meczów występuje zakaz gry wślizgiem (w kontakcie z przeciwnikiem )

•

Kary – sędziowie mogą nakładać na zawodników kary: niebieska kartka (jednominutowe i dwuminutowe) i
czerwona kartka (pięciominutowe). Zawodnik wykluczony z gry przez karę czasową jednominutową lub
dwuminutową może powrócić na boisko po minięciu kary czasowej lub po straconej bramce.

•

Zawodnik wykluczony z gry po otrzymaniu czerwonej kartki nie może powrócić już do gry w tym spotkaniu.
Po upływie 5 minut (bez względu na straconą ilość bramek), może wejść na boisko inny zawodnik z tej
drużyny. Zawodnik ukarany czerwoną kartką automatycznie pauzuje minimum jeden mecz. W przypadku
gdy zawodnik ukarany w poprzednim meczu czerwoną kartkę pojawi się na boisku w kolejnych meczach
objętych karą, wynik takiego meczu rozstrzygnięty będzie walkowerem na niekorzyść drużyny ukaranego
zawodnika.

•

W przypadku, gdy zawodnik rezerwowy otrzyma czerwoną (5minut) lub niebieską (2minuty) kartkę boisko
musi opuścić zawodnik lub zawodnicy przebywający na boisku. Po upływie kary w tym przypadku zawodnik
który opuścił boisko, może wrócić do gry

•

Podczas meczu do dyskusji z arbitrem uprawniony jest jedynie kapitan zespołu.

•

W przypadku czynnego znieważenia sędziego / uderzenie, oplucie itp./ sędzia natychmiast zakończy zawody.
Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower przeciwko drużynie, której zawodnik zawinił.
Zawodnik, który dopuści się do takiego czynu zostanie usunięty z ligi.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Organizator ligi zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w trakcie meczów. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych i wynikających z tego wypadków i urazów. Zaleca się aby
zawodnicy biorący udział przeszli badania lekarskie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione w szatni ani na boisku

2.

Wszyscy zawodnicy są objęci ubezpieczeniem od NNW.

3.

Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z przestrzeganiem regulaminu i przepisów gry. Każdy zawodnik
zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go w trakcie rozgrywek. W przypadku
nieprzestrzegania regulaminu organizator może nałożyć na drużynę lub zawodnika karę:
- Walkower dla drużyny przeciwnej
- usunięcie zawodnika lub drużyny z turnieju bez możliwości wycofania wpisowego.

4.

Prosimy wszystkich uczestników o zachowanie po sobie czystości na terenie obiektu.

5.

Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich uczestników rozgrywek, organizator od dnia 22
maja 2020 r. do odwołania, wprowadza tymczasowe zasady dotyczące rozgrywek opisane w pkt. VI poniżej.

VI. TYMCZASOWE ZASADY DOTYCZĄCE ROZGRYWEK NA CZAS EPIDEMII COVID-19
1.

Terminarz na czas epidemii ustalony będzie od początku według nowych założeń. Nie będą brane pod uwagę
poprzednio ustalone terminy i częstotliwość rozgrywanych meczów. W praktyce oznacza to, że jeśli dana drużyna
miała rozpisany mecz na termin czwartkowy, to może się okazać, że przy nowym terminarzu zmianie ulegnie dzień
i godzina danej kolejki. Z racji ograniczeń czasowych jak i dostępowych boiska również długość rozgrywek ulegnie
rozciągnięciu w czasie.

2.

Drużyna na czas epidemii składać się może z ograniczonej liczby zawodników. Organizator będzie informował
o dopuszczalnej liczbie zawodników w osobnej wiadomości i będzie ona uzasadniona od aktualnego stanu
prawnego.

3.

Szatnie piłkarskie będą niedostępne. Zawodnicy powinni przyjeżdżać na obiekt już przebrani lub przebierać się
bezpośrednio na boisku.

4.

Na boisku nie będzie wymagane zasłanianie ust i nosa.

5.

Zmieniona zostanie również organizacja wejścia na obiekt. Niedostępny będzie parking na terenie Stadionu.
Samochody zawodnicy parkować mogą przed obiektem od ulicy Łazienkowskiej na terenie nienależącym do
Stadionu Legii Warszawa (po godz. 18:00 parking ten jest bezpłatny).

6.

Wejście piesze odbywać się będzie bezpośrednio przy boiskach, na których rozgrywane będą zawody
i zlokalizowane będzie od ulicy Łazienkowskiej naprzeciwko Kościoła.

7.

Przy wejściu stacjonować będzie pracownik klubu lub pracownik ochrony klubowej, który będzie wyposażony
w sprzęt do dezynfekcji zawodników i obsługi rozgrywek. Osoba ta będzie również odpowiedzialna za weryfikację
uprawnionej liczby osób do przebywania na obiekcie w danym momencie.

8.

Grupa zawodników oczekująca na swój mecz będzie mogła wejść na obiekt dopiero po opuszczeniu obiektu przez
odpowiednią ilość zawodników, która już na jego terenie przebywa.

9.

Przed przystąpieniem do meczu, w celu zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla wszystkich
uczestników rozgrywek, każdy zawodnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (ankiety),
którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Kapitan każdej drużyny zbiera wypełnione
ankiety przez członków swojej drużyny i przekazuje je sędziemu przed przystąpieniem do meczu.

10. Nie będzie możliwe korzystanie z ławek rezerwowych, a zawodnicy z dwóch różnych drużyn, którzy aktualnie nie
znajdują się na boisku powinni znajdować się po przeciwnych stronach boiska za linią końcową.
11. Po każdym meczu sędziowie techniczni przeprowadzą dezynfekcję sprzętu (piłki, stół z tablicami oraz bramki).
12. Na każdy mecz przygotowany będzie inny, świeży komplet znaczników, natomiast dla komfortu i bezpieczeństwa
zawodników prosimy aby Ci przychodzili w jednolitych strojach w ramach jednej drużyny.
13. Po każdym meczu przewidziane będzie 15 minuty odstępu do następnego spotkania podczas których możliwe
będzie bezpieczne przeprowadzenie wyjścia zawodników kończących mecz, bezpieczne wejście zawodników,
których mecz ma nastąpić oraz dezynfekcję sprzętu technicznego.
14. Mecze rozgrywać będziemy na dwóch ćwiartkach boiska, przy założeniu, że na jednej połowie boiska może się
odbyć jeden mecz, a wykorzystywane ćwiartki są położone po przekątnej w stosunku do siebie. Założenia te mogą
się zmienić wraz w zależności od aktualnego stanu prawnego.

ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO ROZGRYWEK LIGI BIZNESU
W trosce o bezpieczeństwo Państwa, zawodników oraz sędziów i pracowników obsługi Ligi Biznesu prosimy o odpowiedzi
na poniższe pytania:
Czy Pan/Pani lub ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za
granicą?

TAK / NIE

Czy Pan/Pani lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem
epidemiologicznym (kwarantanną)?

TAK / NIE

Temperatura powyżej 37 stopni powinna budzić wątpliwości. Czy w związku z tym, w ciągu
ostatnich dwóch tygodni miał Pan/Pani temperaturę powyżej 37stopni.

TAK / NIE

Czy miał/a Pan/Pani w ostatnim tygodniu ból głowy?

TAK / NIE

Czy miał/a Pan/Pani w ostatnim tygodniu katar?

TAK / NIE

Czy miał/a Pan/Pani w ostatnim tygodniu duszności?

TAK / NIE

Czy miał/a Pan/Pani w ostatnim tygodniu zaburzenia węchu?

TAK / NIE

Czy miał/a Pan/Pani w ostatnim tygodniu zaburzenia smaku?

TAK / NIE

Czy miał/a Pan/Pani w ostatnim tygodniu kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem
COVID-19?

TAK / NIE

Czy miał/a Pan/Pani w ostatnim tygodniu kontakt z osobą chorą na zapalenie płuc?

TAK / NIE

Czy w ostatnim tygodniu przebywał/a Pan/Pani w obszarze wysokiego ryzyka, np. szpital?

TAK / NIE

Jeżeli ma Pan/Pani któryś z powyższych objawów, prosimy o zgłoszenie się do lekarza i odpuszczenie udziału
w rozgrywkach Ligi Biznesu przynajmniej na jeden tydzień.

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA
Ja, niżej podpisany/a (dalej: „Zawodnik”), oświadczam, że w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.
zmienionym rozporządzeniem z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
1.

wyrażam zgodę na uczestnictwo w Lidze Biznesu organizowanej przez Legię Warszawa S.A. na zasadach wskazanych
w regulaminie rozgrywek, ustalonym na podstawie przepisów prawa powszechnego dotyczących działalności
sportowej w okresie epidemii COVID-19;

2.

jestem świadom/a oraz akceptuję ryzyka i zagrożenia związane z uczestnictwem w rozgrywkach sportowych
organizowanych przez Legię Warszawa S.A. w okresie epidemii COVID-19;

3.

zwalniam Legię Warszawa S.A. z odpowiedzialności i zobowiązuję się nie dochodzić jakichkolwiek roszczeń od Legii
Warszawa S.A. w przypadku możliwego zarażenia COVID-19 lub innych możliwych zdarzeń związanych z epidemią;

4.

wypełniłam/wypełniłem formularz zgłoszeniowy do udziału w rozgrywkach Ligi Biznesu w okresie epidemii covid-19
zgodnie z prawdą oraz w sposób kompletny.

(miejscowość, data)

(czytelny podpis)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH ZDROWIA
Ja niżej podpisany/a zgadzam się na przetwarzanie przez Legię Warszawa S.A. („Legia”), ul. Łazienkowska 3, 00-449
Warszawa, danych osobowych dotyczących mojego zdrowia, podanych w formularzu zgłoszeniowym (ankiecie) w celu
niezbędnym do weryfikacji, czy istnieją przeciwskazania do mojego uczestnictwa w Lidze Biznesu organizowanej przez
Legię.
Rozumiem, że mogę zawsze cofnąć zgodę pisząc na adres daneosobowe@legia.pl, przy czym cofnięcie zgody nie
wpłynie na zgodność z prawem działań Legi dokonanych przed cofnięciem zgody.
Zostałem poinformowany i rozumiem, że: administratorem moich danych osobowych jest Legia, dane kontaktowe:
ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, e-mail: daneosobowe@legia.pl; dane osobowe dotyczące zdrowia zawodnika
(uczestnika Ligi Biznesu) będą wykorzystywane – na podstawie mojej zgody – w celach niezbędnych do weryfikacji, czy
istnieją przeciwskazania do uczestnictwa w rozgrywkach sportowych i czy zawodnik może bezpiecznie uczestniczyć w
zajęciach oraz w prawnie uzasadnionym interesie polegającym na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami; przysługuje
mi prawo dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, przenoszenia danych; przysługuje mi także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w
szczególności poprzez kontakt na podany adres email), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres aż do cofnięcia przeze mnie zgody na określone korzystanie
z danych a następnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z tych danych. Wszystkie dane
podane zostały dobrowolnie. Dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do
organizacji międzynarodowych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji mogących
mieć wpływ na moją sytuację prawną.

(miejscowość, data)

(czytelny podpis)

