
 
Regulamin Piłkarskiego Turnieju Charytatywnego 

na Rzecz Budowy Ławeczki Andrzeja Koziei 
1. UCZESTNICTWO 

W turnieju biorą udział amatorskie zespoły, składające się z pełnoletnich zawodników, nie 

uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. 

Maksymalna liczba zawodników w drużynie – 10. Każdy uczestnik musi dostarczyć do organizatora 

podpisane oświadczenie zawodnika biorącego udział w  turnieju 

2. PRZEPISY  GRY 

Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPN ze zmianami: 

- zespół składa się z 4 zawodników w polu + bramkarz; 

- zespół musi się zgłosić do meczu w składzie minimum 5–osobowym; 

- czas gry – 20 min., bez przerwy; 

- pole bramkowe – półłuk o promieniu 6 m; 

- rzut karny z odległości 7 m.; 

- gra bez spalonego; 

- zmiany hokejowe (w strefie zmian), w przypadku nieprawidłowej zmiany wykluczenie zawodnika na  

2 min.; 

- bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska (piłka jest w grze, 

gdy opuści pole karne); 

- nie można grać trzymając się drabinek lub barierki; 

- zakaz gry ciałem (gwałtowny atak, z dużą siłą, nawet bark w bark) 

- zakaz gry wślizgiem (rzut wolny bezpośredni), nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym; 

- z rozpoczęcia gry można bezpośrednio uzyskać bramkę (ze środka boiska piłkę można zagrać do tyłu); 

- odległość od piłki zawodników drużyny broniącej przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m; 

- po wyjściu piłki na aut następuje wznowienie gry nogą z parkietu w miejscu gdzie piłka opuściła pole 

gry (na hali ZSP Nr 1 w odległości około 1 m.  od linii). Dokładne miejsce wznowienia gry wskazuje 

sędzia zawodów tak by wykonujący wznowienie zawodnik mógł swobodnie wprowadzić piłkę do gry. 

Przed każdym wznowieniem gry piłka nie może być w ruchu. W/w wznowienie jest rzutem wolnym 

pośrednim, rzuty z rogu według przepisów PZPN. W przypadku odbicia piłki od sufitu - wznowienie 

gry rzutem pośrednim przez drużynę przeciwną w miejscu wskazanym przez sędziego zawodów; 

- zawodnik ma obowiązek wznowić grę w ciągu 4 sekund od chwili  wejścia w posiadanie piłki; 

- żółta kartka – drużyna gra w osłabieniu przez 2min lub do momentu utraty bramki; 

- czerwona kartka – kara jak przy żółtej, dodatkowo zawodnik wykluczony do końca meczu w którym 

otrzymał czerwoną kartkę i w kolejnym meczu turnieju; 

- w przypadku szczególnie nagannego zachowania lub brutalnego faulu organizator w porozumieniu  

z sędzią zawodów może podjąć decyzję o wykluczeniu zawodnika do końca turnieju.  

Ostateczna interpretacja przepisów należy do Gł. Sędziego zawodów i organizatora. 

Zawodnicy muszą posiadać jednolite stroje sportowe. 

Wszelkie wątpliwości i uściślenie przepisów na odprawie technicznej przed turniejem. 

3. SPOSÓB  PRZEPROWADZANIA  ZAWODÓW 

Turniej zostanie przeprowadzony systemem grupowym – dwie grupy 4 - zespołowe: (losowanie na 

odprawie technicznej).  

Finały – po rozegraniu meczy grupowych zwycięzcy grup zagrają o I miejsce, zespoły z drugich 

miejsc zagrają o III miejsce, zespoły z trzecich miejsc w grupie zagrają  o miejsce V, a zespoły  

z czwartych miejsc w grupie o miejsce VII . 

O kolejności miejsc w grupie decyduje: 

- większa liczba punktów; 

- wynik bezpośredniego spotkania; 

- lepsza różnica bramek; 

- większa liczba zdobytych bramek; 

- rzuty karne (po 3, później na zmianę do skutku). 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- w przypadku nagannego zachowania zespołu w trakcie turnieju organizator w porozumieniu z sędzią 

głównym może podjąć decyzję o wykluczeniu drużyny z turnieju, a wyniki uzyskane przez zespół 

zostaną zweryfikowane jako walkowery; 

- opiekunowie drużyn ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zawodników swoich drużyn w trakcie 

trwania turnieju (na terenie szkoły i internatu, hali MOSiR), w przypadku uszkodzenia zostaną 

obciążone kosztami naprawy; 

- uczestnicy korzystają tylko z ubezpieczenia indywidualnego; Organizator nie planuje dodatkowego 

ubezpieczenia; 

- za cenne rzeczy pozostawione w szatni organizator nie odpowiada; 

- organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zaproponowanym regulaminie oraz 

terminarzu spotkań z ważnych przyczyn (np. zmiana liczby uczestników), najpóźniej na odprawie 

technicznej przed mistrzostwami opiekunowie zostaną o nich poinformowani.   


