PRZEPISY GRY HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ 2018/2019
1. Czas gry – uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
2. Po czwartym przewinieniu i każdym następnym przez drużynę w każdej połowie – przedłużony
rzut karny (10 m). Bramkarz może stać w odległości 5m.
3. Odległość zawodników z drużyny przeciwnej w czasie wykonywania rzutów wolnych, autów i rzutu
rożnego – 5 m.
4. Drużyny grają po 4 zawodników + bramkarz.
5. Aby rozpocząć mecz, na boisku musi znajdować się minimum 3 zawodników + bramkarz.
6. W przypadku, gdy na boisku pozostaje 2 zawodników – mecz zostaje przerwany (walkower).
7. Walkower – po upływie 5 min. Od przewidzianego czasu rozpoczęcia meczu.
8. W przypadku, gdy w meczu bierze udział nieuprawniony zawodnik – walkower.
9. Zmiany – wyłącznie w swojej strefie zmian (na swojej połowie) po opuszczeniu boiska przez
zawodnika schodzącego.
10. Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką, gdy piłka wyjdzie na aut bramkowy. Piłka złapana z akcji
może być zagrana ręką lub nogą.
11. Drużyna zobowiązana jest wprowadzić piłkę do gry w czasie 5 sek. z autów i od bramki.
12. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie (oprócz pkt. 18).
13. Rzut karny – 6m.
14. Gra toczy się do gwizdka sędziego.
15. Zagranie piłką ręką – przewinienie i żółta kartka.
16. Uderzenie piłką w konstrukcję – rzut wolny dla drużyny przeciwnej z autu (na wysokości
dotknięcia konstrukcji)
17. Bramkarz może zmieniać się miejscami z zawodnikami z pola.
18. Drugie podanie do bramkarza z własnej połowy – rzut wolny pośredni z 6m.
21. W przypadku 1-bramkowej przewagi jednej z drużyn w ostatniej minucie 2 połowy – zatrzymany
czas

Kary
1. Za używanie wulgarnego słownictwa – kara przewinienia, może być również żółta kartka
2. Za używanie obraźliwych gestów pod adresem sędziego i zawodników drużyny przeciwnej –
przewinienie i żółta kartka.
3. Za odrzucenie lub kopnięcie piłki po gwizdku sędziego – przewinienie i żółta kartka.
4. Zła zmiana – żółta kartka dla zawodnika wchodzącego i odebranie piłki.
5. Za celowe przeszkadzanie w czasie wykonywania rzutu wolnego, autu i rożnego – żółta kartka.
6. Za faul taktyczny (faulowanie przeciwnika wychodzącego na czystą pozycję, brutalne zagranie) –
czerwona kartka.
7. Zagranie piłki ręką – przewinienie i żółta kartka.
10. Druga żółta kartka – oznacza wykluczenie zawodnika z gry – 2 min kary.
11. Drużyna grająca w osłabieniu, mająca na boisku mniejszą liczbę graczy niż przeciwnik, może
zostać uzupełniona o jednego zawodnika po stracie bramki (nie dotyczy bezpośredniej czerwonej
kartki)
12. Trzy żółte kartki zawodnik zostaje wykluczony na jeden mecz.
13. Za czerwoną kartkę wynikającą z gradacji kar – zawodnik może grać w następnym meczu.
14. Za bezpośrednią czerwoną kartkę w wyniku nie sportowego zachowania zostaje nałożona kara –
wykluczenia od 1-5 spotkań.
15. Sędzia stolikowy ma prawo zatrzymać czas gry i poinformować sędziego głównego o
niewłaściwym zachowaniu (słownictwo, zła zmiana, niesportowe zachowanie) zawodnika będącego
na ławce i na boisku.
16. Czerwona kartka – drużyna gra w osłabieniu przez 2 min (zawodnik opuszcza ławkę i udaje się do
szatni lub trybuny na górze).
17. Sędzie może ukarać drużynę (przewinieniem) jeśli osoba będąca na ławce drużyny zachowuje się
niesportowo. Może również usunąć wszystkie osoby, które utrudniają odbywanie się zawodów z
płyty boiska.

