
REGULAMIN   

XIII MISTRZOSTWA GMINY SZCZERCÓW W HALOWĄ PIŁKE NOŻNĄ W RAMACH WOŚP 

 

 

1. Organizator: 

 Gmina Szczerców 

 

2. Termin i miejsce: 

 12.01.2020 r. (niedziela) godz. 9:00 – otwarcie w Hali sportowej w Szczercowie, ul. Piłsudskiego 66  

 

3. Uczestnictwo: 

  turniej przeznaczony jest dla zawodników powyżej 16-stego roku życia, niepełnoletni muszą posiadać pisemną 

zgodę opiekunów prawnych, 

  drużyny składają się z max. 10 graczy; w grze bierze udział 5 zawodników (4+1), 

 każda drużyna zgłoszona do turnieju uiszcza wpisowe w wysokości 100 zł, które w całości przekazuje 

wolontariuszom do puszki na rzecz WOŚP podczas oficjalnego otwarcia zawodów. Wymagana jest obecność 

przedstawicieli wszystkich drużyn o godz. 9:00 w hali na ul. Piłsudskiego 66. 

 

4. Sposób przeprowadzenia zawodów 

 2 grupy po 6 zespołów- awans do półfinałów po 2 najlepsze zespoły 

 

5. Zasady gry: 

  czas gry – 12 minut bez zmiany stron; zmiany tzw. „hokejowe” w wyznaczonej przez sędziego strefie zmian;  

  czas gry jest odmierzany przez sędziego oraz dodatkowo przez elektroniczną tablicę wyników. W sytuacjach  np. 

zatrzymanie się piłki na kotarze lub w innych miejscach, kontuzje itp. sędzia może nakazać wstrzymanie czasu. 

Koniec meczu sędzia prowadzący zawody sygnalizuje gwizdkiem (czas odmierzany przez tablicę jest 

orientacyjny). 

  nie obowiązuje przepis o „spalonym”, 

  obowiązuje zakaz gry wślizgiem w obecności przeciwnika, 

  odległość muru od piłki wynosi 3 m, 

  rzut karny wykonuje się z odległości 7 m, 

  piłka po wyjściu za linię boczną boiska wprowadzana jest nogą bez zbędnej zwłoki;  

  po wyjściu piłki na aut bramkowy bramkarz piłkę do gry wprowadza ręką do któregokolwiek zawodnika; piłka musi 

opuścić pole karne, 

  zdobyty gol bezpośrednio z autu lub autu bramkowego jest nieważny, 

  za żółtą kartkę zawodnik odbywa karę czasową karę czasową 2 minuty (również za grę na czas); za wybitnie 

niesportowe zachowanie – czerwona kartka (drużyna gra w osłabieniu do końca spotkania) lub wykluczenia  

z turnieju, 

  pozostałe kwestie regulują przepisy PZPN 

 

6. Kolejność miejsc: 

  o kolejności w grupie decyduje: 

- liczba zdobytych punktów 

- bezpośredni pojedynek 

- różnica bramek 

     -większa ilość strzelonych bramek 

     -seria rzutów karnych (po 3 rzuty) 

 

  w przypadku kiedy więcej niż dwa zespoły mają taką samą liczbę punktów i nie da się rozstrzygnąć kolejności wg 

powyższych odnośników, to o kolejności w tabeli decyduje tzw. mała tabela uwzględniająca jedynie wyniki spotkań 

pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 

 

7. Nagrody: 

 Miejsca I-III puchary 

 Statuetka dla najlepszego bramkarza, strzelca (przy równej ilości zdobytych goli przez 2 lub więcej zawodników 

nagrodę otrzymuje zawodnik z drużyny, która zajęła wyższe miejsce w zawodach). 

 

8. Postanowienia końcowe: 

  Drużyny zobowiązane są do przestrzegania porządku, bezpieczeństwa zarówno przed, w trakcie jak i po turnieju, 

  Organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia na czas zawodów, 

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie turnieju, 

 Uczestnicy biorąc udział w turnieju wyrażają zgodę na upowszechnianie przez Organizatora swojego nazwiska, 

wizerunku w postaci zdjęć, filmików  wykorzystywanych w celach promocyjnych imprezy. 

  Zawodnicy zgłaszając się do uczestnictwa w zawodach przyjmują do wiadomości  i stosowania zapisy niniejszego 

regulaminu, 

  wszelkie sporne kwestie rozstrzyga Organizator imprezy.  


