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REGULAMIN 

ROZGRYWEK PIŁKARSKIEGO TURNIEJU HALOWEGO 

O MISTRZOSTWO MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ 

ELIMINACJE DO MISTRZOSTW MZPN KRAKÓW 

 

 

ORGANIZATOR : Podokręg Piłki Nożnej Oświęcim 

MIEJSCE TURNIEJU : Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Os. Nad Sołą 29, 32-650 Kęty 

CEL TURNIEJU : Popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży oraz wyłonienie 

drużyn w     poszczególnych grupach wiekowych do finałowych 

rozgrywek Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. 

NAGRODY : Puchary dla wszystkich drużyn uczestniczących w turnieju oraz 

najlepszego zawodnika i strzelca bramek. 

GRUPY WIEKOWE : Juniorzy Starsi od 01.01.1997  i młodsi 

Juniorzy Młodsi od 01.01.1999  i młodsi 

Trampkarze od 01.01.2001  i młodsi 

Młodzicy od 01.01.2003  i młodsi 

Po spełnieniu wymogów regulaminowych PZPN 

 

Dopuszcza się do uczestnictwa w każdej kategorii wiekowej możliwość udziału 2 zawodników w 2 
kategoriach wiekowych w terminie sobota – niedziela.   

 
Wszyscy uczestnicy muszą posiadać dowody tożsamości / legitymacje szkolne względnie dowody 

osobiste / ważne badanie lekarskie oraz listę zawodników zgłoszonych w systemie „EXTRANET” w 

celu okazania na żądanie organizatorów oraz kierowników drużyn. 

Terminy turnieju : 

L. p Kategoria wiekowa Data turnieju Dzień tygodnia 

1.  Juniorzy Starsi 14.02.2016 Niedziela 

2.  Juniorzy Młodsi  13.02.2016 Sobota 

3.  Trampkarze 14.02.2016 Niedziela 

4.  Młodzicy 13.02.2016 Sobota 

 

OBSADA SĘDZIOWSKA : Mecze finałowe na szczeblu Małopolski Zachodniej prowadzą 

sędziowie z Kolegium Sędziów Oświęcim. 

UBEZPIECZENIE : Zawodnicy zgłoszeni do turnieju winni być ubezpieczeni przez 

klub. Obowiązek dopilnowania w/w spraw spoczywa na klubach 

i kierownikach drużyn. Opiekę medyczną doraźnie zapewnia 

organizator turnieju. 
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 ZASADY GRY W TURNIEJU HALOWYM 

NA SZCZEBLU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ 

 

 

1. Zawody rozgrywane są zgodnie ustaleniami organizatorów. 

2. W turnieju uczestniczą zawodnicy zgłoszeni i uprawnieni w systemie „EXTRANET” do 

gry w danym klubie. 

3. Losowania drużyn i kolejność rozgrywania zawodów dokonuje organizator turnieju tj. 

Podokręg Piłki Nożnej Oświęcim. 

4. Odprawa techniczna poszczególnych drużyn odbędzie się 30 minut przed 

rozpoczęciem pierwszego meczu rozgrywanego przez daną drużynę na której 

kierownicy zespołów przedłożą listy zgłoszeń „EXTRANET” oraz aktualne karty 

zdrowia zawodników. Oficjalne otwarcie turnieju odbędzie się po pierwszym 

spotkaniu.  

5. Każda drużyna może zgłosić 12 zawodników oraz 2 – osoby opiekunów. 

6. Zawody trwają 20 minut / bez zmian stron / mecz kończy się zgodnie z czasem 

odmierzanym na zegarze, względnie gwizdkiem sędziego lub mecz kończy się syreną, 

ale jeżeli strzał został oddany na bramkę przed sygnałem dźwiękowym, a piłka 

wpadła do bramki w trakcie sygnału dźwiękowego lub po nim gol zostaje zaliczony.  

7. Zespół tworzy 5 – ciu zawodników – czterech w polu + bramkarz / strój bramkarza 

musi się różnić kolorem od ubioru / innych zawodników i sędziego /, aby rozpocząć i 

kontynuować grę drużyna musi mieć na polu gry minimum 3 zawodników. 

8. Ilość zmian zawodników dowolna – warunek – najpierw zejście zawodnika z pola gry, 

a następnie wejście zawodnika do gry. Na boisku nie może znajdować się więcej niż 

pięciu zawodników danej drużyny  / w przypadku złamania tego przepisu sędzia ma 

obowiązek wykluczyć na okres 1 minuty zawodnika zespołu, który dopuścił się 

przewinienia oraz ukarać zespół rzutem wolnym pośrednim z miejsca w którym 

znajdowała się piłka w momencie przerwania gry /. 

9. Turniej rozgrywany będzie systemem każdy z każdym. 

10. W czasie gry obowiązują przepisy gry w piłkę nożną z tym że : 

a) Bramka nie może być zdobyta, jeżeli piłka przekroczy całym obwodem linie 

bramkową bezpośrednio po odbiciu się od ściany, sufitu, drabinek itp. 

b) Przy stałych fragmentach gry, odległość przeciwnika od piłki winna wynosić 

przynajmniej 4 metry. 
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c) Po uderzeniu od sufitu, konstrukcji, oświetlenia, itp. Będzie zarządzony rzut z autu 

na wysokości danego zdarzenia, przeciwko drużynie, która dopuściła się 

przwinienia. 

d) Za zagranie wślizgiem sędzia dyktuje rzut wolny bezpośredni, ewentualnie rzut 

karny w przypadku przewinienia w polu bramkowym. Interpretacja zagrania 

wślizgiem należy do sędziego. 

e) Rzuty autowe wykonuje się nogą z linii bocznej, nieruchomo stojącej piłki, 

odległość zawodnika od piłki minimum 2 metry. 

f) Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów. 

11. Gra bramkarza 

a) Bramkarz gra rękami tylko we własnym polu bramkowym będącym jednocześnie 

polem karnym. 

b) Bramkarz wprowadza piłkę do gry z pola bramkowego tylko ręką / po wyjściu piłki 

poza linie bramkową / do połowy boiska. Za naruszenie przepisu rzut wolny 

pośredni dla drużyny przeciwnej.  

c) Bramkarz po otrzymaniu piłki od zawodnika swojej drużyny może zagrać piłkę 

tylko nogą / zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną PZPN – za przekroczenie tego 

przepisu sędzia dyktuje rzut wolny pośredni z odległości 6 metrów /. 

d) Bramkarz ma 4 sekundy na wznowienie gry. Po upływie 4 sekund jest zarządzony 

rzut wolny pośredni z linii pola bramkowego przeciwko drużynie, której bramkarz 

popełnił przewinienie. 

12. Zawodnik musi być ukarany za przewinienie dokonane w czasie gry – wykluczeniem z 

gry na okres 1 – 2 minuty w zależności od decyzji sędziego. Strata bramki przez 

drużynę grającą w osłabieniu powoduje anulowanie kary i uzupełnienie składu / nie 

dotyczy czerwonej kartki /. Zawodnik ukarany czerwoną kartką jest wykluczony z gry 

w danym meczu, a jego drużyna gra w osłabieniu prze okres 2 – ch minut. Po tym 

czasie do gry może wejść inny zawodnik. Na wniosek sędziego w stosunku do 

ukaranego czerwoną kartką zawodnika organizatorzy turnieju mogą wykluczyć 

całkowicie zawodnika z turnieju. 

13. Za zwycięstwo drużyna  otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za porażkę 0 pkt. 

14. Kolejność w tabeli ustala się wg liczby zdobytych punktów. 

15. W przypadku uzyskania jednakowej liczby zdobytych punktów przez dwie lub więcej 

drużyn o miejscu w tabeli decyduje kolejno : 

a) Wyniki bezpośrednich spotkań między tymi drużynami. 
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b) Lepsza różnica bramek z  tych spotkań. 

c) Większa ilość strzelonych bramek w tych spotkaniach. 

d) Lepszy stosunek bramek z tych spotkań. 

e) Lepsza różnica bramek, większa ilość strzelonych bramek w całych rozgrywkach. 

f) Rzuty karne w serii 5, a następnie do rozstrzygnięcia. 

16. Drużyna Juniorów Starszych, która zajmie 1 miejsce na szczeblu Małopolski 

Zachodniej oraz drużyny Juniorów Młodszych, Trampkarzy i Młodzików, które zajmą 1 

– 2 miejsca na szczeblu Małopolski Zachodniej będą reprezentowały Małopolskę 

Zachodnią w turnieju Finałowym w Krakowie. 

17. Wybierając króla strzelców turnieju przy jednakowym stosunku bramkowym, tytuł 

zdobywa zawodnik, którego drużyna zdobyła więcej punktów. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

18. Opiekunowie drużyn ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich zawodników 

w trakcie turnieju / w przypadku uszkodzeń – kluby zostaną obciążone kosztami 

naprawy. 

19. Za niewłaściwe zachowanie zawodników, opiekunów drużyn, trenerów, rodziców i 

kibiców dana drużyna może być wykluczona z dalszych rozgrywek – decyzję 

podejmują organizatorzy turnieju – w przypadku ujawnienia w/w nieprawidłowości 

zostaną wyciągnięte sankcje dyscyplinarne przez Komisję Dyscypliny macierzystych 

Podokręgów.  

20. Podokręg Piłki Nożnej Oświęcim nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe 

i osobiste uczestników turnieju. 

21. Kluby zobowiązane są do ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

22. Podokręg Piłki Nożnej Oświęcim nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i ich 

następstwa zaistniałe w trakcie trwania turnieju oraz w drodze na i z turnieju. 

23. Szczegółową interpretację regulaminu turnieju, zgłaszane protesty oraz sprawy nie 

ujęte w/w regulaminie pozostawia się w gestii organizatorów. 

   

            / organizator / 


