
REGULAMIN 

XIV TURNIEJU HALOWEGO SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ MAŁOPOLSKI
ZACHODNIEJ

Organizatorzy:

1. Turniej odbywa się 2 lutego 2019 r. (sobota), od godz. 13.00 w hali sportowej MOSiR w Olkuszu, ul.
Wiejska 1 

2. Organizatorem Turnieju jest Kolegium Sędziów PPN Olkusz.

3. W turnieju biorą udział cztery drużyny. 

4. Zespół uczestniczący w Turnieju powinien posiadać komplet strojów i obuwie przystosowane do gry w
halową piłkę nożną.

5. Wpisowe do Turnieju wynosi 350 zł., płatne w dniu Turnieju.

Zasady Turnieju:

1. Drużyna  może  zgłosić  maksymalnie  10  zawodników  w  tym  min.  jeden  bramkarz  +  2  osoby
odpowiedzialne za drużynę.

2. Czas trwania każdego meczu – 1 x 15 min – bez zmiany stron, (czas gry jest zatrzymywany tylko na
wskazanie sędziego w przypadkach, gdy następuje dłuższa przerwa w grze).

3. W grze bierze udział 5 zawodników, w tym bramkarz.

4. Zawody rozgrywane są piłkami halowymi.

5. Turniej rozgrywany jest systemem „każdy z każdym, mecz i rewanż”.

6. Godziny rozpoczęcia poszczególnych meczy określa harmonogram turnieju. 

7. O końcowej klasyfikacji decydują kolejno:

a)  ilość zdobytych punktów (zwycięstwo – 3pkt, remis – 1pkt, przegrana – 0pkt),

b)  wyniki bezpośrednich spotkań,

c)  wyższa różnica bramek,

    d)  większa ilość zdobytych bramek.,

e) w przypadku zdobycia równej ilości punktów przez więcej niż dwa zespoły o końcowej klasyfikacji
decyduje  tzw.  „mała  tabelka”  z  wyników  zainteresowanych  drużyn  i  według zasad  określonych  w
niniejszym punkcie.



8. Organizatorzy  nie  ubezpieczają  zawodników  biorących  udział  w  turnieju.  Kierownicy  drużyn  są
odpowiedzialni  za  desygnowanie  do  gry  zawodników  posiadających  aktualne  karty  zdrowia  oraz
legitymacje sędziowskie.

9.  Zawodnicy uczestniczący w turnieju muszą być sędziami piłki nożnej.

10. Wszelkie protesty należy wnosić pisemnie 10 minut od zakończenia meczu do Organizatora Turnieju.
Organizator  Turnieju  zastrzega  sobie  rozstrzyganie  wszelkich  spraw  spornych  nieujętych  w
Regulaminie i dodatkowych przepisach.

Przepisy gry:

Ustala się szczegółowe Przepisy Gry:

a) rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m. od linii bramkowej.

b) zmiany dokonywane są tzw. systemem hokejowym, bez limitu,  w strefie zmian, tj. w bezpośrednim
sąsiedztwie ławki rezerwowych drużyny dokonującej zmiany,

c) niewłaściwie dokonana zmiana, tj. powodująca obecność na boisku więcej niż pięciu zawodników lub
dokonana niezgodnie z zasadami określonymi w pkt. b), powoduje karę rzutu wolnego pośredniego w
miejscu znajdowania się piłki i wykluczenie winnego zawodnika na 2 minuty,

d) atakowanie  piłki  będącej  w  posiadaniu  przeciwnika,  a  także  przeciwnika  nie  posiadającego  piłki,
wślizgiem jest zabronione (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym), złamanie zakazu karane
jest  rzutem  wolnym  pośrednim  z  miejsca  przewinienia,  a  w  polu  bramkowym  rzutem  wolnym
pośrednim dla drużyny atakującej, wykonuje się z najbliższego miejsca przewinienia na łuku 6 m.

e) rzuty wolne  pośrednie  dla  drużyny atakującej  podyktowane w polu bramkowym drużyny broniącej
wykonuje się z najbliższego miejsca przewinienia na łuku 6 m.

f) bramkę można zdobyć bezpośrednio z rozpoczęcia gry

g) odległość  zawodnika  drużyny  przeciwnej  od  wykonawcy  przy  stałych  fragmentach  gry  powinna
wynosić min. 3 m.

h) wrzuty wykonuje się nogą z linii bocznej w miejscu wyjścia piłki bądź zza linii, (z wrzutu bramka nie
może być zdobyta bezpośrednio),

i) auty  bramkowe  wykonuje  się  poprzez  wprowadzenie  piłki  do  gry  przez  bramkarza  ręką  
poza obręb pola karnego (z autu bramkowego bramka nie może być zdobyta bezpośrednio),

j) bramkarz gra rękami tylko w obrębie własnego pola bramkowego

k) bramkarz po otrzymaniu piłki od swojego zawodnika zagrywa piłkę nogą (z uwzględnieniem przepisów
gry w piłkę nożną dotyczących zagrania piłki od kolana w górę) za przekroczenie przepisu rzut wolny
pośredni z odległości 6 m.

l) dozwolone jest zagranie piłki ręką przez bramkarza poza własną połowę 

m) grę należy wznowić w ciągu 5 s.

Kary indywidualne:

1. Stosuje się kary wychowawcze w postaci wykluczeń z gry przez okres 2 minut oraz czerwona kartka. 

2. W przypadku straty bramki przez drużynę grającą w osłabieniu kara zostaje anulowana a zawodnik
odbywający karę może wejść wcześniej  na boisko. Sytuacja ta nie ma miejsca,  gdy zawodnicy obu
drużyn jednocześnie odbywają karę, a na boisku jest jednakowa ilość zawodników.



3. Za wysoce niesportowe zachowanie, grę brutalną (np. uderzenie przeciwnika lub kopnięcie bez piłki)
lub przerwanie realnej szansy do zdobycia bramki, stosuje się karę wykluczenia (czerwona kartka) dla
zawodnika,  który  dokonał  przewinienia;  drużyna  gra  przez  2  min.  
w  osłabieniu,  po  czym  inny  zawodnik  może  wejść  do  gry,  a  ukarany  zawodnik  pauzuje  
w kolejnym meczu (lub w przypadkach drastycznych Organizator może wykluczyć zawodnika do końca
Turnieju)

4. Na miejsce ukaranego czerwoną kartką zawodnika, drużynie przysługuje prawo wprowadzenia innego
zawodnika po 2 minutach od udzielenia kary czerwonej kartki.

5. W innych przypadkach obowiązują Przepisy Gry w Piłkę Nożną.

Postanowienia końcowe:

1.  Interpretacja  i  rozstrzygnięcia  w sytuacjach  nieuregulowanych  niniejszym Regulaminem należą  do
Organizatora Turnieju.

2. Opiekunowie drużyn ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się zawodników w trakcie Turnieju, w
przypadku uszkodzeń – drużyny ponoszą odpowiedzialność materialną.

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników.

4. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wypadki  i  ich  następstwa  w trakcie  Turnieju  oraz  w
drodze na, a także powrotu z Turnieju.

                                                  Kolegium Sędziów PPN Olkusz    


