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REGULAMIN 
III Noworocznego Turnieju w Halowej Piłce Nożnej                        

o Puchar Burmistrza Sędziszowa Młp. 
Sędziszów Młp., 7-8 lutego 2015 r. 

 
 

1. ORGANIZATOR: 
Urząd Miejski w Sędziszowie Młp. 
 

2. MIEJSCE: 
Hala sportowa przy Gimnazjum w Sędziszowie Młp.  

 
3. CEL: 

Popularyzacja halowej piłki nożnej.   
  

4. TERMIN: 
Turniej zostanie rozegrany w dniach 7-8 lutego 2015 r. /sobota - niedziela/ 
 
MECZE GRUPOWE 
Grupa A – 7 lutego 2015 r. /sobota/, mecze od godz. 13.00 
Grupa B – 7 lutego 2015 r. /sobota/, mecze od godz. 15.30 
Grupa A – 8 lutego 2015 r. /niedziela/, mecze od godz. 12.00 
Grupa B – 8 lutego 2015 r. /niedziela/, mecze od godz. 14.30 
 
Mecze w grupach rozgrywane będą wg harmonogramu stanowiącego złącznik do 
niniejszego Regulaminu.  
 
MECZ O 3 MIEJSCE 
Drużyny z II miejsca w grupach – 8 lutego 2015 r. /niedziela/ godz. 17.00  
 
FINAŁ 
Zwycięzcy grup – 8 lutego 2015 r. /niedziela/ godz. 17.30 
  

5. UCZESTNICY: 
Kluby sportowe z terenu miasta i gminy Sędziszów Młp. zarejestrowane w Podkarpackim 
Związku Piłki Nożnej 

 
6. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA: 

a) mecze grupowe 2 x 10 min. z 3 min. przerwą,    
b) mecz finałowy oraz o III miejsce 2 x 15 min. z 5 min. przerwą,  
c) w grze bierze udział jednocześnie 5  zawodników w tym bramkarz,  
d) drużyna maksymalnie składa się z 10 zawodników (5 rezerwowych), 
e) mecze w grupach będą rozgrywane systemem "każdy z każdym", o przynależności 

drużyn do danej grupy zadecydowało losowanie w dn. 22 stycznia 2015 r.,  
f) do turnieju dopuszczeni będą zawodnicy z przynależnością do danego klubu, 

ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez klub i posiadający 
aktualne badania lekarskie (z rozgrywek ligowych piłki nożnej), 

g) na turnieju klub musi posiadać badania lekarskie zawodników oraz listę zgłoszenia 
zawodników do Okręgowego PZPN, dokumenty te należy przedłożyć sędziom                    
w pierwszym dniu turnieju, grupa A do godz. 12.30, grupa B do godz. 15.00. 
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7. REGULAMIN GRY: 
W lidze obowiązują przepisy gry PZPN z następującymi poprawkami: 

a) bramkarz gra rękami tylko w polu bramkowym, 
b) bramkarz po aucie bramkowym wprowadza piłkę do gry rękami w obrębie całego 

boiska,  
c) wrzut z autu wykonuje się przez podanie piłki nogą  z za linii bocznej (nie będzie 

uznana bramka bezpośrednio z autu),  
d) rzut rożny wykonuje się z miejsca przecięcia linii bocznej z końcową, 
e) rzut karny wykonuje się z linii rzutów karnych do piłki ręcznej,  
f) nie obowiązuje przepis o spalonym, 
g) w przypadku uderzenia piłki o sufit lub inny stały przedmiot nad polem gry, drużyna 

przeciwna wykonywać będzie rzut wolny pośredni, 
h) odległość przeciwnika przy wykonywaniu rzutów wolnych wynosi 3 metry, 
i) wszystkie zagrania tzw. wślizgiem w zasięgu gry przeciwnika są zabronione  

i będą karane rzutem wolnym bezpośrednim (nie dotyczy ten przepis bramkarza we 
własnym polu karnym), 

j) ilość zmian dowolna, dopuszcza się zmiany powrotne tzw. hokejowe, 
k) zmiany zawodników w czasie meczu mogą odbywać się w dowolnym momencie,  

na środku boiska lub w granicach jego strefy technicznej.  
 
8. KARY: 

  Za przewinienie w grze będą stosowane następujące indywidualne kary: 
a) upomnienie czasowe 2 min (żółta kartka): 

- zawodnik opuszcza boisko i w jego miejsce nie może wejść do gry inny zawodnik,              
- zawodnik w sytuacji utraty bramki przez jego drużynę może wrócić do gry, 

b) wykluczenie z gry (czerwona kartka)  do końca spotkania w miejsce wykluczonego 
zawodnika nie może wejść do gry inny zawodnik co także wyklucza go z gry  
w następnym meczu turnieju,  

c) za wybitnie niesportowe i wulgarne zachowanie sędzia może wnioskować do 
organizatora zawodów o podjęcie decyzji o wykluczeniu zawodnika z turnieju.  
 

9. PUNKTACJA ORAZ KOLEJNOŚĆ PRZYZNAWANIA MIEJSC: 
a) za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty  
b) za remis drużyna otrzymuje 1 punkt, 
c) mecz przegrany 0 pkt. 

O miejscu w tabeli decyduje w kolejności: 
a) ilość zdobytych punktów, 
b) wynik bezpośredniego meczu między zainteresowanymi drużynami,    
c) różnica bramek 
d) większa ilość zdobytych bramek  
e) rzuty karne (w przypadku nie rozstrzygnięcia miejsca w grupie z w/w kolejności) 
f) w meczu o 3 miejsce i meczu finałowym jeżeli w regulaminowym czasie mecz 

zakończy się remisem o zwycięstwie decydować będzie seria rzutów karnych  
(po trzech z drużyny) w przypadku remisu kolejno po jednym zawodniku aż do 
wyłonienia zwycięzcy.  

 
10. NAGRODY: 
           Drużyny, biorące udział w Turnieju otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu 
sportowego w kwocie:  

I miejsce    –  600 zł + puchar 
II miejsce   – 500 zł 
III miejsce  – 400 zł 
IV miejsce  – 300 zł 
  Za udział – 150 zł  

Fundatorem nagród jest Burmistrz Sędziszowa Młp. 
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11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

a) zgłoszenia drużyny do Turnieju z imiennym wykazem zawodników należy dokonać  
na karcie zgłoszenia w terminie do 5 lutego 2015 r. (czwartek) na dzienniku 
podawczym (pokój nr 9) Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp., dopuszcza się 
zmiany w karcie zgłoszenia max 2 zawodników, przed pierwszym meczem danej 
drużyny, 

b) do zmian niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator, 
c) wszelkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator, 
d) organizator zapewnia obsługę medyczną zawodów i sędziów, 
e) organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni  

i w innych miejscach na terenie obiektu w którym odbywają się zawody,  
f) organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki wypadków w czasie gry,  
g) każdy zawodnik może występować tylko w jednej drużynie biorącej udział  

w turnieju,  
h) uczestnicy zawodów przyjeżdżają na koszt własny,  
i) na turnieju obowiązuje obuwie oraz ubiór sportowy,  
j) zawodnicy oraz działacze są zobowiązani do zachowania porządku, czystości podczas 

trwania rozgrywek,  
 
. 

Sędziszów Młp., 22 stycznia 2015 r.                                                        
 
              

               


