
REGULAMIN
I Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Długołęka

Hala Kiełczów 24-25 lutego 2018

1. Organizator turnieju:

Urząd Gminy Długołęka.

2. Termin i miejsce:

Turniej rozgrywany jest w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kiełczowie pod adre-
sem Kiełczów ul. Szkolna 3 w dniach 24-25 lutego 2018 r.

3. Uczestnictwo:

a) W turnieju mogą uczestniczyć tylko drużyny amatorskie.

b) W zawodach może wziąć udział maksymalnie 10 drużyn.

c) Każda drużyna złożona jest z 10 zawodników.

d) W turnieju uczestniczą drużyny, które do 16 lutego 2018 r. (ostateczny dzień zgłoszenia)
zgłoszą drużynę na odpowiednim, poprawnie wypełnionym formularzu.

- formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu,

-  formularz  po  podpisaniu  przez  zawodników  i  kapitana  drużyny  należy  dostarczyć
do dnia 16 lutego 2018 r. organizatorowi na adres mailowy promocja@gmina.dlugoleka.pl ,

- po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane,

- w przypadku zgłoszenia większej liczby drużyn niż 10, o uczestnictwie w turnieju decyduje
kolejność zgłoszeń.

e) W turnieju mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w ostatnim dniu zgłoszenia ukoń-
czyły 16 rok życia. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub
opiekuna prawnego.

f)  Jeden  zawodnik  może  reprezentować  tylko  i  wyłącznie  jedną  drużynę  zgłoszoną
do rozgrywek.

    4. System rozgrywania turnieju:

a) W pierwszym dniu turnieju rozgrywana jest faza grupowa w natomiast w drugim dniu run-
da finałowa.

b) Rozgrywki grupowe prowadzone będą w dwóch grupach A i B (maksymalnie po 5 drużyn 
w grupie) systemem „każdy z każdym”. 

c) Drużyny, które zajmą dwa pierwsze miejsca w grupach awansują do rundy finałowej.

           d) Czas trwania meczu w grupie ustala się na  2 x 10 minut.

           e) O kolejności w grupie decyduje:

 -  po pierwsze większa liczba zdobytych punktów (zwycięstwo 3 pkt, remis 1 pkt, porażka     
0   pkt),

 - po drugie wynik bezpośredniego pojedynku pomiędzy drużynami  (w przypadku trzech
lub więcej drużyn decyduje "mała tabela", uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków
zdobyte punkty, różnicę bramek, zdobyte bramki zespołów zainteresowanych);

- po trzecie korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach;

- po czwarte większa liczba zdobytych bramek we wszystkich meczach;

- po piąte losowanie.

f) na rundę finałową składają się dwa mecze: mecz o trzecie miejsce oraz mecz o pierwsze
miejsce.



- czas meczu w rundzie finałowej ustala się na  2 x 20 min

- w rundzie finałowej zagrają: 

•  o trzecie miejsce drużyna która zajęła drugie miejsce w grupie A z drużyną, która
zajęła drugie miejsce w grupie B,

•  o pierwsze miejsce zwycięzca grupy A ze zwycięzcą w grupie B.

g)  W przypadku małej ilości zgłoszonych drużyn organizator ustali inny system rozgrywek.

5. Zasady gry i przepisy obowiązujące w turnieju:

-  w zakresie nie określonym niniejszym regulaminem – zastosowanie mają odpowiednie
przepisy gry w futsal Polskiego Związku Piłki Nożnej; 

- mecze rozgrywane będą na boisku do piłki nożnej halowej;

- drużyny występują w 5 osobowych składach (w tym bramkarz). Każda drużyna może doko-
nać zmiany w trakcie trwania meczu w dowolnej ilości. Zmiany są lotne, przy czym zmiana
musi być dokonana w wyznaczonej strefie zmian; 

- w momencie rozpoczęcia meczu na boisku musi być przynajmniej 4 zawodników z każdej
drużyny;

- mecze w turnieju prowadzą sędziowie wytypowani przez Organizatora, którzy odpowiadają
za  obiektywne prowadzenie  zawodów.  Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają  również
przewinienia dokonywane podczas chwilowej przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza grą.
Zawodnik rezerwowy również podlega władzy i jurysdykcji sędziego; 

- w czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan
drużyny w sposób kulturalny i taktowny, niedotyczący podjętej przez niego decyzji;

- obowiązujące kary:

• żółta kartka – napomnienie; 

• czerwona kartka -  kara wykluczenia  2  minut,  po której  wykluczony zawodnik nie
może już wrócić do gry. Inny zawodnik może uzupełnić skład dopiero po upływie 2
minut bez względu na to czy zespół straci czy też nie straci bramki. Druga żółta kart-
ka  dla  tego samego zawodnika  w danym meczu  również  oznacza  karę  2  minut
a zawodnik zostaje ukarany czerwoną kartką. Kara czasowa jest wówczas traktowa-
na jak w przypadku czerwonej kartki;

• w przypadku gdy czerwoną kartką zostanie ukarany zawodnik rezerwowy,  boisko
musi opuścić jeden z zawodników przebywających aktualnie na placu gry;

- nieprawidłowo dokonana zmiana w trakcie trwania gry, np. większa ilość zawodników na
boisku niż dopuszczalna, opuszczenie boiska w sposób niezgodny z regulaminem - żółta
kartka. Wznowienie gry rzutem wolnym pośrednim z miejsca gdzie była piłka w momencie
przerwania gry;

- za niesportowe zachowanie np. wulgaryzmy lub nierozważną grę – żółta kartka. W przy-
padku wybitnie niesportowego zachowania, gry brutalnej lub agresywnego, gwałtownego za-
chowania - wykluczenie z gry (czerwona kartka);

- rzuty karne wykonywane są z linii 7 metrów;

- po opuszczeniu przez piłkę boiska przez linię bramkową bramkarz rozpoczyna grę rzucając
piłkę ręką z własnego pola bramkowego (czas rozpoczęcia 5 s)  do innego zawodnika, w
przeciwnym wypadku jest wykonywany rzut wolny pośredni z linii pola bramkowego z miej-
sca najbliższego przewinienia bramkarza;



- bramki zdobytej poprzez bezpośredni rzut ręką przez bramkarza drużyny przeciwnej nie
uznaje się;

- przedłużony rzut karny – począwszy od piątego zarejestrowanego rzutu wolnego bezpo-
średniego  (faul,  zagranie  piłki  ręką  -  nie  licząc  rzutów  karnych)  przeciwko  jednej
z drużyn w każdej  połowie meczu,  drużyna przeciwna wykonuje przedłużony rzut  karny
z linii 9 m;

- w przypadku przyznania rzutu karnego i rzutu karnego przedłużonego czas jest zatrzymy-
wany na gwizdek sędziego, a wznawiany podczas kontaktu zawodnika z piłką;

- niedozwolone jest:

• wejście wślizgiem w zasięgu gry (przy przeciwniku) oraz wejście wślizgiem bramkarza
poza  polem  karnym/bramkowym (przy  przeciwniku).  Gdy  wślizg  został  wykonany
w sposób zagrażający bezpieczeństwu przeciwnika lub w celu przerwania korzystnej
akcji drużyny przeciwnej – żółta kartka (w przypadku przerwania gry przez sędziego
z powodu wślizgu zawodnika – drużyna przeciwna wznawia grę rzutem wolnym po-
średnim z miejsca przewinienia lub z linii pola bramkowego gdy wślizg został wyko-
nany w polu bramkowym);

• dotknięcie ręką piłki przez bramkarza poza polem karnym, w przypadku przerwania 
korzystnej akcji drużyny przeciwnej – żółta kartka, w przypadku przerwania sytuacji 
dogodnej do zdobycia bramki – czerwona kartka.

- rzut z autu należy wykonać nogą z linii boiska lub spoza boiska (czas 5 sekund od mo-
mentu  uzyskania  gotowości  do  wznowienia  gry).  Bramki  zdobyte  bezpośrednio  z  rzutu
z autu nie zostają uznane. Niewłaściwie wykonany rzut z autu – przyznanie rzutu dla druży-
ny przeciwnej;

- przy wykonywaniu wszystkich rzutów wolnych oraz rzutu z rogu i rzutu z autu, zawodnicy
drużyny przeciwnej muszą być w odległości 4 metrów – przebywanie w mniejszej odległości
i uniemożliwienie przeciwnikowi szybkie wprowadzenie piłki do gry albo nie odsunięcie się na
żądanie sędziego – żółta kartka;

- przepis o spalonym nie obowiązuje;

- w przypadku odbicia się piłki od sufitu lub konstrukcji hali w obrębie pola gry po zagraniu
zawodnika – wykonywany jest rzut z autu dla drużyny przeciwnej; 

- czas gry może zostać zatrzymany i ponownie uruchamiany przez sędziego stolikowego
tylko na żądanie sędziego zawodów;

 

6. Postanowienia końcowe.

- do piątku - 23 lutego 2018r -  dopuszcza się uzupełnianie składu i zmiany w listach zgło-
szeniowych. Zgłoszenie zmian na adres mailowy promocja@gmina.dlugoleka.pl; 

- wskazane jest posiadanie przez każdą drużynę jednolitych koszulek sportowych. W przy-
padku ich braku organizator zapewnia znaczniki piłkarskie;

- obowiązuje obuwie piłkarskie przystosowane na powierzchnie halową;

- każdy pełnoletni zawodnik powinien posiadać dowód tożsamości, a niepełnoletni legityma-
cję szkolną lub inny dokument ze zdjęciem, aby można było rozstrzygnąć spory wynikłe w
czasie meczu, dotyczące tożsamości zawodnika;

- Organizator zapewnia podczas turnieju opiekę medyczną, natomiast nie ponosi odpowie-
dzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wy-
padki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników;

- każdy pełnoletni zawodnik biorący udział w rozgrywkach gra na własną odpowiedzialność
(Organizator nie wymaga badań lekarskich). Niepełnoletni zawodnik bierze udział w turnieju
wyłącznie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego;



- podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie (boisko, szatnie, trybuny) obowiązuje całko-
wity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzają-
cych;

- drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach oraz na terenie obiektu
sportowego;

- zawodnicy lub ich opiekunowie odpowiadają materialnie za celowo wyrządzone szkody; 

- osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych
na potrzeby organizacji rozgrywek oraz umieszczanie danych na stronie internetowej w celu
informacyjnym;

- przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu
rozgrywek.


