
 

§1 Regulamin rozgrywek  
 

 

§1.1. Uzyskując członkostwo w WLF Członkowie WLF potwierdzają znajomość i 

zobowiązują się przestrzegać Regulamin WLF oraz inne przepisy ustanawiające sposób 

przeprowadzania rozgrywek. 

 

§1.2. Aktualna wersja Regulaminu WLF jest umieszczona na oficjalnej stronie internetowej 

rozgrywek - www.flagowka.warszawa.pl .  Członkowie WLF będą informowani za pomocą 

poczty elektronicznej o wszelkich zmianach w Regulaminie WLF wprowadzonych przez 

Organizatora Rozgrywek.  

 

§1.3. Regulamin WLF nie opisuje zasad regulujących przepisy gry w futbol flagowy.  

 

 

 

 

  

http://www.flagowka.warszawa.pl/


 

§2 Definicje  
 

§2.1. Asystenci Sędziów – osoby przydzielone do obsługi znacznika prób („Down Indicator”) 

oraz osoby odpowiedzialne za piłki meczowe w trakcie trwania zawodów („Ball Boys”).  

 

§2.2. Bilans Bezpośrednich Meczów – procent wygranych meczów w Meczach Ligowych 

pomiędzy dwiema konfrontowanymi drużynami.  

 

§2.3. Bilans Małych Punktów – różnica pomiędzy liczbą zdobytych a straconych punktów w 

trakcie rozgrywania wszystkich Meczów Ligowych podczas Sezonu Regularnego.  

 

§2.4. Członek Klubu - każdy zarejestrowany zawodnik, trenerzy oraz osoby związane z 

klubem.  

 

§2.5. Członek WLF – drużyna wystawiona do rozgrywek WLF i której rejestracja do WLF 

została pozytywnie rozpatrzona i przyjęta decyzją Zarządu WLF.  

 

§2.6. Członek Zarządu WLF – osoba powołana na to stanowisko przez Organizatora 

Rozgrywek.  

 

§2.7. Dokument Tożsamości – ważny dokument stwierdzający tożsamość osoby go 

prezentującej. We wszystkich rozgrywkach za Dokument Tożsamości uznaje się dokument, 

który zawiera min. imię, nazwisko, fotografię oraz numer PESEL właściciela. Wymaganie 

dotyczące numeru PESEL nie dotyczy Obcokrajowców.  

 

§2.8. Duże Punkty - punkty przyznawane za zwycięstwo, porażkę, remis lub walkower w 

Meczu Ligowym. 

 

§2.9. Jednolite Stroje – strój każdego zawodnika składający się ze spodenek i koszulki 

jednolitych pod względem kroju i koloru ze strojami pozostałych zawodników tej samej 

drużyny. 

 

§2.10. Kolor Zarejestrowany – kolor reprezentujący dany klub, zgłoszony przez klub w 

formularzu rejestracyjnym do Zarządu WLF. 

 

 

  



 

§3 Rejestracja i przystąpienie do 

rozgrywek 
 

§3.1. Zawodnik w żadnym przypadku nie może być zarejestrowany w tym samym czasie w 

dwóch różnych klubach. 

 

§3.2. Niezarejestrowany zawodnik nie ma prawa występować w meczach Ligi WLF. 

 

§3.3. Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną. Aby rejestracja została rozpatrzona 

pozytywnie drużyna musi zawrzeć informacje: 

A. Nazwa drużyny, 

B. Kolor zarejestrowany, 

C. Szczegółowy skład drużyny, 

D. Potwierdzenie przelewu opłaty rejestracyjnej, 

E. Telefon i mail do managera drużyny. 

 

§3.4. Ostateczna data skutecznego i pełnego zgłoszenia drużyny do uczestnictwa w lidze 

WLF upływa z dniem poprzedzającym start rozgrywek. 

 

§3.5. Zmiana klubu w sezonie jest niedopuszczalna po tym jak zawodnik, rozegra trzy 

mecze w jednej z drużyn WLF. 

 

§3.6. Każda z drużyn zobowiązuje się do posiadania kompletu Jednolitych Strojów.  

§3.7.1. Każdy zawodnik grający w rozgrywkach WLF zobowiązany jest do posiadania 

ubioru w jednolitych kolorach dostosowanych do barw drużyny.  

§3.7.2. Wszyscy zawodnicy tej samej drużyny zobowiązani są do jednolitego ubioru. 

Rozumie się przez to:  

a. koszulki w jednolitym kolorze,  

b. spodenek w jednolitym kolorze. 

§3.7.3. Zawodnicy niespełniający wymogów zawartych w punktach a-b. paragrafu 

§3.7.2. nie zostaną dopuszczeni do gry.  

§3.7.4. Numery na koszulkach są wymagane i muszą być przypisane zawodnikom 

na stałe. 

 

§3.7.  WLF i Organizator Rozgrywek nie ponoszą odpowiedzialności za brak ubezpieczenia 

zawodników i klubów. Wszelkie ubezpieczenia zawodników i klubów związane z 

uczestnictwem w rozgrywkach WLF są dobrowolne (chyba, że obowiązek ubezpieczenia 

wynika z przepisów prawa) i leżą po stronie klubów i zawodników. 

 

§3.8. W jednej drużynie może znajdować się minimalnie 5 a maksymalnie 20 zawodników. 

 

§3.9. W składzie meczowym musi się znaleźć minimalnie 5 zawodników. 

 

§3.10. Zgłoszenie dodatkowego zawodnika do drużyny jest możliwe drogą elektroniczną 

najpóźniej w dniu ostatniej kolejki sezonu zasadniczego. 



 

 

§3.11. Minimalny wiek zawodnika to 13 lat.  

 

§3.12. Ewentualna weryfikacja zawodnika odbywa się na podstawie aktualnego dokumentu 

tożsamości zawodnika. Organizator lub sędzia mają prawo w każdej chwili zażądać od 

danego zawodnika dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

 

§3.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników 

rozgrywek. Za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby związane z daną drużyną, takie jak 

w szczególności zawodnicy, trenerzy, kibice odpowiadają zawodnicy zgłoszeni do gry w 

danej drużynie. 

 

§3.14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na 

terenie i wokół boiska. 

 

  



 

§4 System rozgrywek 
 

§4.1. Liga składa się z zarejestrowanych na dany sezon drużyn, a mecze rozgrywane są w 

dwóch fazach: 

A. Sezon regularny - podczas całego sezonu regularnego drużyna rozgrywa po 

jednym meczu z każdą z drużyn. 

B. Faza play-off - Wchodzą do niej drużyny z 4 pierwszych miejsc w tabeli. W 

jednej kolejce rozgrywane są półfinały (1 vs 4 i 2 vs 3), a następnie przegrani 

rozgrywają mecz o 3 miejsce, a wygrani grają w finale rozgrywek. 

  

§4.2. Duże Punkty w Sezonie Regularnym przyznawane są następująco: 

  a. zwycięstwo 2 punkty  

b. remis 1 punkt  

c. porażka 0 punktów  

d. walkower -2 punkty  

 

§4.2.1 W przypadku remisu dla obliczenia Procentu Wygranych Meczów stosuje się 

zasadę traktowania remisu, jako pół zwycięstwa.  

 

§4.2.2 W przypadku walkowera dla obliczenia Procentu Wygranych Meczów stosuje 

się zasadę odjęcia jednego zwycięstwa.  

 

§4.2.3 W przypadku walkowera w tabeli mecz odnotowywany jest jako spotkanie 

zakończone wynikiem 20:0 na korzyść zespołu, którego rywal oddał mecz 

walkowerem. W przypadku obustronnego walkowera obu drużynom odejmowane są 

dwa punkty w tabeli i przypisywana im jest porażka 0:20. 

 

§4.3. O kolejności w tabeli w sezonie zasadniczym decydują odpowiednio: 

a. Procent Wygranych Meczów, 

b. Bilans Bezpośrednich Meczów,  

c. Bilans Małych Punktów we wszystkich Meczach Ligowych 

d. Liczba zdobytych Małych Punktów we wszystkich Meczach Ligowych,  

e. Liczba straconych Małych Punktów we wszystkich Meczach Ligowych (im mniej 

straconych tym lepiej),  

f. losowanie. 

 

§4.4. Żadne spotkanie fazy „Play-off” nie może zakończyć się remisem. W fazie „Play-off” 

obowiązuje system dogrywek zgodny z obowiązującymi Zasadami Gry. Jeżeli spotkanie 

zostanie przerwane w trakcie trwania i jego kontynuowanie nie jest możliwe, Zarząd WLF, w 

drodze decyzji, ma obowiązek wyznaczyć nowy termin, w którym spotkanie zostanie 

dokończone od momentu i stanu jego przerwania. 

 

§4.5. Harmonogram spotkań ligowych ustanawiany jest rozporządzeniem Zarządu WLF. 

Harmonogram spotkań zostanie przedstawiony najpóźniej na 5 dni przed pierwszym 

meczem w sezonie. 

 



 

§4.6. Sporne sytuacje rozstrzygane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. W 

sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy IFAF o grze w futbol 

flagowy, przepisy PZFA, Kodeksu Cywilnego oraz bezstronne decyzje władz Organizatora. 


