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Komunikat dotyczy spraw organizacyjno – porządkowych na sezon 2014/2015 

Halowej Ligi Piłkarskich Piątek „Old Boys”.

1. ORGANIZACJA ROZGRYWEK

Organizator rozgrywek Halowej Ligi Piłkarskich Piątek Old Boys w sezonie 2014/2015 postanawia prowadzić 
rozgrywki  w dwóch ligach, pierwszą i drugą. Składy lig zostaną ustalone na podstawie tabeli końcowej sezonu 
zasadniczego rozgrywek  2013/2014 oraz na podstawie zgłoszeń do nowego sezonu.

W skład ligi pierwszej wejdzie 10 drużyn, które uczestniczyły w rozgrywkach sezonu 2013/2014, a które 
potwierdzą uczestnictwo w rozgrywkach w sezonie 2014/2015 w wyznaczonym terminie zgłoszeń. Pierwszeństwo 
udziału w tej lidze przysługuje zespołom w następującej kolejności:

1. Irex Gaz
2. ZL Koledzy
3. PWiK
4. U.P.G.
5. Drewmax
6. KWK Murcki Staszic
7. Telima
8. Akaz.pl
9. Kadra
10. P.H.U Zygzak
11. Jastrząb
12. Sevitel
13. Vorstadt
14. WINDEX
15. Skarbek ZZG 
16. Cosmos
17. Ekoakta
18. Smart Logic
19. Gwiazda
20. Burza
21. THUNDER Krzysztof

Jeśli  zespół  mający  pierwszeństwo  w  udziale  w  lidze  pierwszej  nie  potwierdzi  udziału
w  rozgrywkach  2014/2015  w  wyznaczonym  terminie,  prawo  udziału  zespołu  w  tej  lidze  przepada
i zostaje przyznane kolejnemu zainteresowanemu zespołowi uczestniczącemu w rozgrywkach sezonu 2013/2014.

1. W  skład  drugiej  ligi  wejdzie  11  zespołów. Będą  to  zespoły,  które  brały  udział  
w rozgrywkach sezonu 2013/2014, a które nie zostaną zakwalifikowane do ligi pierwszej oraz potwierdzą 
udział w rozgrywkach w sezonie 2014/2015 w wyznaczonym terminie zgłoszeń. 

Nowe drużyny, które nie brały udziału w rozgrywkach w sezonie 2013/2014, a zgłoszą się do rozgrywek 
2014/2015 będą przyjęte tylko w miejsca drużyn, które nie zgłoszą się w pierwszym terminie. 

Organizator zastrzega sobie prawo, w przypadku potwierdzenia uczestnictwa w rozgrywkach 2014/2015 
mniejszej,  łącznej  ilości  drużyn  niż  17,  zmniejszenie  ilości  drużyn  zakwalifikowanych  do  grupy  pierwszej  
lub przeprowadzenie rozgrywek w jednej grupie rozgrywkowej.
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UWAGA!

Drużynę do rozgrywek może zgłosić tylko i wyłącznie kierownik drużyny, który był wskazany w karcie drużyny 
w minionym sezonie. W przypadku zgłoszenia drużyny do rozgrywek przez inną osobę, organizator będzie 
konsultował zgłoszenie z dotychczasowym kierownikiem drużyny. Pierwszeństwo w zgłoszeniu drużyny do 
rozgrywek ma dotychczasowy kierownik, ewentualnie osoba wskazana przez byłego kierownika. 

2. SYSTEM ROZGRYWEK

Rozgrywki będą prowadzone następująco:

Dwie rundy każdy z każdym, mecz i rewanż.

Na podstawie rozegranych spotkań zarówno w pierwszej jak i drugiej lidze (mecz i rewanż systemem każdy 
z każdym) zostaną sporządzone tabele dla obu lig które będą decydować o końcowej kolejności drużyn w lidze 
pierwszej oraz w lidze drugiej.

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  systemu  rozgrywek,  w  przypadku  potwierdzenia  udział
w rozgrywkach  2014/2015 mniejszej, łącznej ilości drużyn niż 17.

3. AWANSE I SPADKI

Po zakończeniu sezonu 2014/2015 planowane są awanse z ligi drugiej i spadki zespołów z ligi pierwszej.

Zwycięzca rywalizacji sezonu 2014/2015 w lidze drugiej uzyskuje automatyczny awans do ligi pierwszej  
i w sezonie 2015/2016 będzie uprawniony do udziału w rozgrywkach w lidze pierwszej.

Tym  samym  automatycznie  z  ligi  pierwszej  zostanie  zdegradowany  zespół,  który  w  rozgrywkach  ligi 
pierwszej po zakończeniu sezonu uplasuje się na ostatniej (10) pozycji w tabeli tej ligi.

Drużyny, które zajmą drugie oraz trzecie miejsce w drugiej lidze na koniec sezonu, zagrają dwumecze 
barażowe o awans/utrzymanie z drużynami które zajmą ósme i dziewiąte miejsce w lidze pierwszej na koniec 
sezonu. 
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4.     ZGŁOSZENIA  I POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIA

Przez zgłoszenie zespołu do rozgrywek Halowej Ligi Piłkarskich Piątek Old Boys 2014/2015 rozumie się 
przesłanie na adres e-mail:

ligaoldboys@gmail.com
pełnej nazwy zgłaszanej drużyny   oraz   numeru telefonu, adresu e-mail  kierownika drużyny  .  

Termin nadsyłania zgłoszeń przez zespoły, które uczestniczyły w rozgrywkach ligi Old Boys w sezonie 
2013/2014 zarówno w I jak i w II lidze  mija:

10. sierpnia 2014
 Od 11.08 do 18.08 przyjmowane będą nowe zespoły w ewentualne wolne miejsca, 

po drużynach nie zgłoszonych do 10. sierpnia.

POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA

Niezwłocznie  po  otrzymaniu  zgłoszenia,  Organizator  prześle  na  podane  w  zgłoszeniu  adresy  e-mail 
kierowników KARTĘ ZESPOŁU.

Karta ta zawiera informacje o zgłaszanych do rozgrywek zawodnikach i trenerach drużyn.

Szczegółowo wypełnioną  KARTĘ ZESPOŁU (z danymi zgłaszanych zawodników i trenerów) należy odesłać 

na e-mail: ligaoldboys  @gmail.com     - celem potwierdzenia udziału w rozgrywkach ligi Old Boys.

Karta  musi  zawierać  listę  minimum 5  zawodników  lecz  nie  więcej  niż  21  wymienionych  z  imienia  
i nazwiska z podanymi szczegółowymi informacjami wskazanymi w karcie zespołu.

Karty zawierające NIEKOMPLETNE dane zgłaszanych zawodników nie będą przyjmowane i nie będą 
stanowić potwierdzenia udziału w rozgrywkach.

Podpisy  na  Karcie  Zespołu  Kierownicy  Zespołów  złożą  w  czasie  przedsezonowego  spotkania 
organizacyjnego  ligi,  dlatego  Karty  Zespołu  nie  należy  drukować  samodzielnie,  a  potwierdzanie  udziału 
realizować jedynie drogą  elektroniczną.

Termin  przyjmowania  Kart  Zespołów,  a  tym  samym  potwierdzania  udziału w  rozgrywkach 

2014/2015 dla  obu lig  mija   25. sierpnia 2014.  Drużyny,  które nie doślą kart do wyżej 
wymienionego terminu, tym samym nie potwierdzają udziału w rozgrywkach i wycofują 
się z rozgrywek.

Organizator prosi Kierowników Drużyn o terminowe nadsyłanie zgłoszeń i potwierdzeń udziału (nadsyłanie 
Kart Zespołów) w rozgrywkach.
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Wysłanie  pełnego  zgłoszenia  do  nowego  sezonu  Halowej  Ligi  Piłkarskich  Piątek  Old  Boys,  jest 
równoznaczne z akceptacją widniejącego na stronie internetowej rozgrywek regulaminu, zarówno przez 
kierowników drużyn jak i przez wszystkich zawodników wpisanych do karty zgłoszeniowej danej drużyny.

5.       WPISOWE

Wysokość  wpisowego  w  sezonie  2014/2015  wynosi  900  złotych  za  sezon.  Organizator  dopuszcza 
wpłatę wpisowego w dwóch ratach. Pierwsza rata powinna być uiszczona najpóźniej  do dnia spotkania 
organizacyjnego, na którym należy przedstawić dowód wpłaty. Drugą ratę należy uiścić do końca stycznia 
2015.  Każda  drużyna  która  nie  dokona  wpłaty  wpisowego  w  wyznaczonym  terminie  będzie  ukarana 
walkowerem do czasu uregulowania opłaty.

 Wpisowe należy wpłacić na konto MOSiR Ruda Śląska, lub w kasie MOSiR przy ul. Hallera 14a 

Dane do przelewu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ul. Gen. Hallera 14a

41-709 Ruda Śląska

Nr konta: 02 1050 1331 1000 0010 0113 9227

W tytule przelewu lub przy wpłacie w kasie należy podać/wpisać: Liga OLD BOYS – „Nazwa drużyny”

      6.        INFORMACJE DODATKOWE

 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się  w drugiej  połowie sierpnia  lub na  początku września  2014  roku 
(dokładna  data  zostanie  podana  kierownikom  drużyn  drogą  elektroniczną).  Obecność na  spotkaniu 
organizacyjnym  Kierownika  drużyny  (lub  osoby  zastępującej)  jest  obowiązkowa.  Nieobecność 
przedstawiciela  drużyny  na  spotkaniu  organizacyjnym  jest  równoznaczna z  wycofaniem się  drużyny  
z rozgrywek, bez możliwości zwrotu wpisowego.

7.        INFORMACJE KONTAKTOWE 

− zgłoszenia zespołów: ligaoldboys  @gmail.com   

− informacje o rozgrywkach, sprawy bieżące: ligaoldboys@gmail.com, 
32 342 33 50 – Dział Organizacji Imprez

− strona internetowa rozgrywek http://oldboys.mosir.xip.pl/
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8.       ZASADY PRZYJMOWANIA NOWYCH DRUŻYN

W przypadku  liczby  zgłoszeń  przekraczającej  maksymalną  ilość  jaką  przewidział  organizator  tj.  21 
drużyn (10 w pierwszej lidze i 11 w drugiej lidze) przed sezonem 2014/2015, planowane jest przeprowadzenie 
turnieju kwalifikacyjnego.

W turnieju tym wezmą udział nowo zgłoszone zespoły oraz zespoły z ostatnich miejsc drugiej ligi po 
sezonie 2013/2014.

Ilość  drużyn  biorących  udział  w  turnieju  kwalifikacyjnym  spośród  drużyn  uczestniczących  
w rozgrywkach sezonu 2013/2014  będzie  dopasowana do ilości  nowo zgłoszonych  zespołów do sezonu 
2014/2015. Ewentualny turniej odbędzie się przed rozpoczęciem sezonu. System rozgrywanego turnieju 
dostosowany będzie do ilości zespołów i podany do wiadomości zainteresowanych drużyn.

W przypadku nie zgłoszenia się nowych drużyn, turniej kwalifikacyjny nie odbędzie się i skład obu 
lig zostanie ustalony na podstawie otrzymanych przez organizatora zgłoszeń. 

9. NAGRODY

W rozgrywkach Halowej Ligi Piłkarskich Piątek Old Boys Ruda Śląska w sezonie 2014/2015 organizator ligi 
przewidział następujące nagrody:

nagrody zespołowe:

− za zajęcie I, II i III miejsca w pierwszej i drugiej lidze, drużyny otrzymują pamiątkowy puchar,

− Mistrz Ligi (I miejsce w lidze I) otrzymuje nagrodę w postaci obniżenia wpisowego do sezonu 2015/2016 
o 50%

nagrody indywidualne:

W sezonie 2013/2014 organizator ligi przyzna następujące nagrody indywidualne:

• Król Strzelców I i II ligi

• Najlepszy Bramkarz I i II ligi

• Najlepszy Zawodnik I i II ligi
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