
Regulamin rozgrywek Turnieju Firm i Instytucji 

o Puchar Burmistrza w Piłce Nożnej Halowej 

 

Hala Sportowa Bilcza 

 

1.Zespół liczy 10 zawodników:  5 zawodników na boisku ( w tym bramkarz) i 5 rezerwowych.   

2.Zawodnik, może grać tylko w jednym zespole.  

3.Zabranie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (z jasną podeszwą).  

4.Przepisy gry wzorowane na piłce nożnej halowej (futsal), m.in.: 

 Bramkarz wznawia grę rzucając ręką, 

 Pole karne wyznacza linia ciągła (półkole). Rzut karny wykonywany jest z odległości 

6 m. 

 Gra z autu jest wznawiana nogą z linii lub zza linii (piłka stojąca), 

 Zabroniona jest gra wślizgiem w zasięgu gry, 

 Zawodnik ma 4 sekundy na wznowienie gry z autu, rzutu rożnego, rzutu wolnego i 

rzutu od bramki, 

 Odległość zawodników drużyny przeciwnej przy wznawianiu gry z autu, rzutu 

rożnego i rzutu wolnego wynosi 5 metrów, 

 Najmniejsza ilość zawodników biorących udział w grze – trzech w tym bramkarz. 

 Kary indywidualne: żółta kartka – zawodnik ukarany opuszcza pola gry na 1 minutę 

(uzupełnia się skład po upływie 1 minuty, bądź po stracie bramki). Czerwona kartka 

– zawodnik ukarany zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a w jego miejsce 

może wejść inny zawodnik po upływie 2 minut lub stracie bramki. W przypadku 

otrzymania czerwonej kartki za przewinienie z Artykułu 12 „Przepisów gry w piłkę 

nożną” PZPN np. brutalny faul, uderzenie przeciwnika lub inne niesportowe 

zachowanie zawodnika powoduje, że zostaje on ukarany karą całkowitego 

wykluczenia z rozgrywek. Zawodnik ukarany drugą żółtą kartką, a w konsekwencji 

czerwoną kartką zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a w jego miejsce może 

wejść inny zawodnik po upływie 2 minut lub stracie bramki.  

 Uzupełnienie składu-zasady: zespół, który gra w osłabieniu może być uzupełniony 

przed upływem kary czasowej w przypadku straty bramki według następujących 

zasad: a) jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 4 zawodnikom i zespół z większa liczbą 

zawodników zdobędzie bramkę to drużyna z 4 zawodnikami może uzupełnić skład. b) 

jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników i padnie bramka to oba zespoły nie 

uzupełniają składu c) jeżeli 5 zawodników gra przeciw 3-em zawodnikom lub 4-ech 

przeciw 3-em i zespół z większa ilością zawodników zdobędzie bramkę to zespół z 3-

ką zawodników może uzupełnić skład tylko o jednego zawodnika d) jeżeli obie 

drużyny mają po 3 zawodników i padnie bramka to zespoły nie uzupełniają składów e) 



jeżeli drużyna grająca w osłabieniu zdobędzie bramkę, to nadal gra w osłabieniu, aż 

do końca kary czasowej nałożonej na zawodnika lub straty bramki. 

 
5.O kolejności w grupie decydują kolejno: punkty, bramki, bezpośredni pojedynek, losowanie. 

6.System gry: 

a)Przed turniejem o godzinie 10:40 w dniu 25 lutego 2018 roku odbędzie się losowanie dwóch grup 

turniejowych. Z ośmiu uczestników zostaną utworzone dwie grupy 4 zespołowe, w grupach gramy 

każdy z każdym. 

b)Do półfinałów awansują po dwa najlepsze zespoły z grup finałowych i mecze grane będą „na krzyż” 

A1-B2 i B2-A1. 

c) Rzuty karne, w przypadku wystąpienia remisu w półfinale, finale i meczu o III miejsce – po 3 w 

każdej drużynie lub do skutku. 

 
7.Czas gry:  

 12 minut (bez zmiany stron), kolejność meczy w grupach 1-2, 3-4, 3-1, 4-2, 1-4, 2-3. 
Grupy grają na przemian 2 mecze z grupy A, potem dwa mecze z grupy B. Mecze półfinałowe mogą 

ulec zmianie godzinowej, tak aby zespół nie grał mecz po meczu. 

Czas gry. Zatrzymywany jest gdy: 

 w ostatniej minucie meczu przy wyniku remisowym lub gdy jedna z drużyn ma 

przewagę jednej bramki, 

 kiedy piłka opuści pole gry (wypadnie na trybuny, korytarz) 

 kiedy jeden z sędziów prowadzących zawody zarządzi zatrzymanie czasu gry. 
 

 
8.Zgłoszenia  wg druku zamieszczonego na stronie internetowej (osoby niepełnoletnie dodatkowo 

wypełniają druk „Zgoda rodziców na uczestnictwo”- bez spełnienia tego warunku brak możliwości 

uczestnictwa w turnieju). Osoba niepełnoletnia mogąca wystąpić w Turnieju musi mieć ukończone 

15 lat. 

9. Podczas całego turniej będzie zapewniona opieka medyczną. 

10.Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan lub opiekun zespołu. 

11.Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport lub 

legitymację szkolną (dotyczy niepełnoletnich).  

11. Zespól jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem rozgrywek i regulaminem „Hali Bilcza” 

12.Nagrody: 

 Puchary: dla najlepszych 4 zespołów turnieju; 

 Piłka do Futsalu: dla najlepszych 4 zespołów turnieju; 



 Statuetka: dla najlepszego zawodnika i bramkarza turnieju (wybierani z grona ścisłego finału); 

 Dyplomy: dla 8 finalistów turnieju; 

 Upominki (gadżety) Miasta i Gminy Morawica: dla zwycięzców turnieju oraz najlepszego 
bramkarza i zawodnika turnieju. 

 

13.Inne informacje i sprawy organizacyjne na miejscu podczas turnieju. 

O sprawach nie ujętych w w/w regulaminie decyduje organizator oraz sędzia główny zawodów. 

 

UWAGA!!! 

Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 

Wszelakie negatywne zachowania na boisku i poza nimi będą 

karane, łącznie z wykluczeniem zespołu odpowiedzialnością za 

wyrządzone szkody. 


