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Komunikat dotyczy spraw organizacyjno – porządkowych na sezon 2019.

1. ORGANIZACJA ROZGRYWEK

Organizator  rozgrywek  Ligi  Rudzkich  Orlików  w  sezonie  2019  postanawia  prowadzić  rozgrywki  
w  dwóch  ligach  -  pierwszej  i  drugiej.  Składy  lig  zostaną  ustalone  na  podstawie  tabeli  końcowej  sezonu
zasadniczego rozgrywek Rudzkich Orlików 2018.

W skład  ligi  pierwszej wejdzie  13 drużyn,  które  uczestniczyły  w rozgrywkach sezonu  2018,  a  które
potwierdzą  uczestnictwo w rozgrywkach  w sezonie  2019  w wyznaczonym terminie  zgłoszeń.  Pierwszeństwo
udziału w tej lidze przysługuje zespołom w następującej kolejności:

1. ZZ Kadra Bielszowice
2. FC Pub Pod Łososiem
3. AWiR
4. Rezerwa
5. NSZZ Powen
6. SlonskiDizajn.pl
7. Wojak Godula
8. The Blues Ruda Śląska
9. PMM Technika Elektroinstalacje.
10. Lambda Lambda Lambda
11. Makrogeo
12. ZZ Kadra Bielszowice
13. Madej Wróbel

14. Ekspert
15. Los Blancos
16. ChzP
17. Team Jack
18. FC Bar Karolinka
19. No Name
20. Dam Pack
21. RST Team
22. Ultimate Team
23. FC Kaufhaus
24. BKS Pordzika
25. HHT
26. FC Viking
27. Matik
28. Truskawka na torcie.

Jeśli  zespół  mający  pierwszeństwo  w  udziale  w  lidze  pierwszej  nie  potwierdzi  udziału
w  rozgrywkach  2019  w  wyznaczonym  terminie,  prawo  udziału  zespołu  w  tej  lidze  przepada
i zostaje przyznane kolejnemu zainteresowanemu zespołowi uczestniczącemu w rozgrywkach sezonu 2018.

W  skład  drugiej  ligi wejdą  zespoły,  które  brały  udział  w  rozgrywkach  sezonu  2018,
a które nie zostaną zakwalifikowane do ligi pierwszej oraz potwierdzą udział w rozgrywkach LRO w sezonie 2019
w wyznaczonym terminie zgłoszeń.

Do  ligi  drugiej  mogą  również  zostać  zgłoszone  i  zakwalifikowane  zespoły,  które  nie  uczestniczyły
w rozgrywkach sezonu 2018. W tym przypadku decydować będzie ilość wolnych miejsc oraz wynik rywalizacji
przedsezonowej rozegranej pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Przewidywana maksymalna ilość drużyn w
lidze drugiej to 15 zespołów.
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Organizator  zastrzega  sobie  prawo,  w  przypadku  potwierdzenia  uczestnictwa  w  rozgrywkach  2019
mniejszej, łącznej ilości drużyn niż 20, zmniejszenie ilości drużyn zakwalifikowanych do grupy pierwszej lub
przeprowadzenie rozgrywek w jednej grupie rozgrywkowej.

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 w grupie pierwszej będą prowadzone dwuetapowo.

Pierwszy etap, sezon zasadniczy przeprowadzony zostanie w formie ligi każdy z każdym, jedna runda, 

Drugi etap - pierwsze osiem drużyn ligi I zagra systemem każdy z każdym o zwycięstwo LRO, drużyny na 
miejscach od 9-13 zagrają systemem każdy z każdym o utrzymanie w I lidze. Analogicznie w II lidze pierwsze 
osiem zespołów walczy o awans do ligi I a drugie osiem zespołów o utrzymanie w lidze.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek, w przypadku potwierdzenia udziału
w rozgrywkach LRO 2019 mniejszej, łącznej ilości drużyn.

3. AWANSE I SPADKI

Po zakończeniu sezonu 2019 planowane są awanse z ligi drugiej i spadki zespołów z ligi pierwszej.

Zwycięzca  rywalizacji  sezonu  2019  w  lidze  drugiej  uzyskuje  automatyczny  awans  do  ligi  pierwszej  
i w sezonie 2020 będzie uprawniony do udziału w rozgrywkach w lidze pierwszej.

Tym  samym  automatycznie  z  ligi  pierwszej  zostanie  zdegradowany  zespół,  który  w  rozgrywkach  ligi
pierwszej po sezonie zasadniczym uplasuje się na ostatniej pozycji w tabeli tej ligi.

Zespół, który w sezonie zasadniczym 2019 rozgrywek ligi pierwszej zajmie przedostatnią pozycję, zagra
mecz z drugą drużyną ligi drugiej. Natomiast zespół, który uplasował się na trzecim miejscu od końca pierwszej
ligi zagra z trzecią drużyną ligi drugiej.

Dodatkowo zespoły  uplasowane na  miejscach 14,15,  ligi  II  w przypadku zgłoszenia  nowych drużyn  do
sezonu 2019 rozegrają turniej kwalifikacyjny o udział w Lidze Rudzkich Orlików.
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               4.  ZGŁOSZENIA I POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIA

Przez  zgłoszenie  zespołu  do  rozgrywek  Ligi  Rudzkich  Orlików 2019  rozumie  się  przesłanie  na  adres  
e-mail

l.jarausz@mosir.rsl.pl

pełnej nazwy zgłaszanej drużyny oraz  numerów telefonów, adresów e-mail dwóch kierowników drużyny
wraz z wypełnioną kartą drużyny.

Termin nadsyłania zgłoszeń przez   zespoły, które uczestniczyły w rozgrywkach 2018   mija  

11 lutego 2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń dla  zespołów, które nie uczestniczyły  w rozgrywkach 2018
rozpoczyna się 12 lutego 2019. 

Od  12  lutego  przyjmowane  będą  nowe  zespoły  w  ewentualne  wolne  miejsca,  po  drużynach  nie
zgłoszonych do 11 lutego lub do ewentualnego turnieju kwalifikacyjnego.

Zgłoszenia nowych drużyn przyjmowane będą do 18   lutego 2019  .  

Przyjęcie  nowych  zespołów  do  ligi  w  sezonie  2019  uzależnione  jest  od  ilości  zgłoszeń  drużyn,  
które uczestniczyły w lidze w poprzednim sezonie zgodnie z kolejnością podaną pkt. 1. 

KARTA ZESPOŁU

Karta  musi  zawierać  listę  minimum 9  zawodników  lecz  nie  więcej  niż  15  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 2019
dla obu grup rozgrywkowych mija  22 lutego 2019.

Organizator  uprasza  Kierowników  Drużyn  do  terminowego  nadsyłania  zgłoszeń  i  potwierdzeń  udziału
(nadsyłanie  Kart  Zespołów)  w  rozgrywkach  LRO  2019.  Pozwoli  to  na  sprawne  przygotowanie
i organizację rozgrywek ligowych.

Przypominamy,  iż  Organizator  zastrzega  sobie  prawo,  w  przypadku  potwierdzenia  uczestnictwa
w rozgrywkach LRO 2019 mniejszej, łącznej ilości drużyn niż 20, zmniejszenie ilości drużyn zakwalifikowanych
do rozgrywkowej grupy pierwszej lub przeprowadzenie rozgrywek w jednej grupie rozgrywkowej.
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5. WPISOWE

Wysokość  wpisowego  jest  uzależniona  od  ligi,  do  której  zostanie  zakwalifikowany  zespół
w rozgrywkach LRO 2019

Wysokość wpisowego I liga - 600 PLN; II liga – 500 PLN

 Wpisowe do rozgrywek należy uiścić najpóźniej do dnia spotkania organizacyjnego. Całość 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 RUDZKICH ORLIKÓW – „Nazwa
drużyny”

Wpisowe do rozgrywek LRO w sezonie 2019 dla drużyny, która zdobyła Mistrzostwo Ligi Rudzkich Orlików
w sezonie 2018 zostaje  zniesione, zaś  V-ce Mistrzom Ligi Rudzkich Orlików 2018 wpisowe na sezon 2019
zostaje pomniejszone o 50%. 

Mistrzom  Ligi organizator  zobowiązuje  się  pokryć  koszty  wpisowego  na  Rozgrywki  „Orlik  Polska”  
(o ile takie będą się odbywać).

Jeśli  zespół  Mistrza  Ligi  nie  przystąpi  do  rozgrywek,  prawo  to  przechodzi  na  kolejny  zespół  ujęty
w klasyfikacji końcowej sezonu poprzedniego.

Całość  wpisowego  przeznaczona  zostanie  na  koszty  organizacyjne  Ligi  Rudzkich  Orlików  oraz  
na ewentualne nagrody. 

6. STROJE

Każdy zespół przystępujący do ligi zobowiązany jest do posiadania strojów z widocznymi numerkami
(różnymi dla każdego zawodnika z zespołu) od 1-99. Nie stosowanie  się do tego punktu regulaminu jest
równoznaczne z walkowerem.

7. INFORMACJE KONATKOWE 

 zgłoszenia zespołów: l.jarausz@mosir.rsl.pl (Łukasz Jarausz – MOSiR Ruda Śląska)

 informacje o rozgrywkach, sprawy bieżące:   l.jarausz@mosir.rsl.pl (Łukasz Jarausz – MOSiR Ruda
Śląska)

 obsady sędziowskie: polo333@vp.pl (Adam Poloczek)
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