
REGULAMIN 

Turniej piłki nożnej halowej szkół ponadgimnazjalnych i wyższych mężczyzn. 

1 marca 2018 roku 

 
1. Organizator. 
-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku 
2. Cel zawodów. 
- popularyzacja piłki nożnej wśród mężczyzn 
3. Termin i miejsce zawodów. 
- 1.03.2018 r. godz.  8.00 Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR przy ul. Św . M. M. Kolbe 11 
- zgłoszenie uczestnictwa w turnieju należy złożyć do dnia 26.02.2018 r. w Sekretariacie MOSiR Ełk ul. Piłsudskiego 29 
lub d.jezewski@mosir.elk.pl  
4.Warunki uczestnictwa. 
- drużyna składa się maksymalnie z 12 osób (4 w polu + bramkarz + 7 rezerwowych) - drużynę stanowią uczniowie   
   jednej szkoły 
- szkoła może zgłosić do turnieju maksymalnie 1 drużynę 
- zawodnicy nie mogą zmieniać barw drużyny 
- obowiązuje strój sportowy, obuwie z płaską podeszwą 
- każdy zespół musi mieć pełnoletniego opiekuna, który odpowiada za osoby niepełnoletnie podczas turnieju 
- każda zawodniczka musi posiadać aktualne badania lekarskie w przypadku ich braku odpowiedzialność ponosi  
opiekun. 
5. System rozgrywek. 
- w zależności od ilości zgłoszeń, o systemie rozgrywek decyduje organizator 
6. Sprawy dyscyplinarne. 
- kary wg przepisów PZPN (1 min., żółta kartka - 3 min, czerwona kartka -5 min. wykluczenie z meczu)  
7. Komisja do spraw dyscypliny. 
- Dariusz Jeżewski 
- Piotr Górski 
8. Punktacja. 
- zwycięstwo - 3 pkt. 
- remis    - 1 pkt. 
- porażka - 0 pkt. 

Skrócone przepisy gry 

 Zasady ogólne: 

- mierzący czas zatrzymuje zegar w trakcje meczu na wyraźne wskazanie przez sędziego głównego, 

- gra odbywa się na boisku o wymiarach 20 x 40 m,  

- bramka ma wymiary 3 x 2 m, 

- pole bramkowe wyznacza linia 6 m od piłki ręcznej. 

 Zawodnicy: 

- drużyna liczy z rezerwowymi max 12 zawodników w turnieju,  

- w grze bezpośrednio bierze udział 4 zawodników + bramkarz, 

- ilość zmian w trakcie meczu dowolna, zmiany tzw. hokejowe w wyznaczonym sektorze.  

 Rzuty: 

- bramka jest uznana gdy piłka całym obwodem przejdzie za linię bramkową, 

- rzut karny wykonuje się z linii 7 m., 

- auty boczne wykonuje się nogą z linii lub za linii boiska, 

- aut bramkowy bramkarz wprowadza piłkę ręką z pola bramkowego, 

- za dotknięcie piłką konstrukcji dachu przyznaje się rzut wolny pośredni, 

- bramkę można zdobyć bezpośrednio z rzutu wolnego bezpośredniego, rozpoczęcia gry, rzutu 
rożnego lub dowolnego strzału samobójczego, 
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- nie uznaje się bramki zdobytej bezpośrednio z autu bocznego i bramkowego oraz rzutu 
pośredniego sygnalizowanego przez sędziego przez podniesienie ręki, 

- na wykonanie wszystkich tzw. stałych fragmentów gry drużyna ma 5 sekund przy prawidłowym 
ustawieniu rywali. Po przekroczeniu czasu piłkę przejmuje drużyna przeciwna, 

- odległość obrońcy od piłki podczas wykonywania rzutów wolnych wynosi 5 m, autów 3 m.  

 Gra niedozwolona: 

- jak w przepisach PZPN i dodatkowo zakaz stosowania tzw. wślizgów. 

 Kary: 

- za niesportowe zachowanie lub przewinienie sędziowie każą zawodników 1 min; żółtą kartką - 3 
minutowa kara  lub 5 min - czerwona kartka, 

- przy ukaraniu drużyny karą 1 min, po stracie bramki w tym czasie przez tą drużynę, zawodnik 
wykluczony wraca do gry, 

- kara " żółtej kartki " dyskwalifikuje zawodnika na 3 minuty  meczu. Po upływie  
3 minut zawodnik wraca do gry lub w miejsce zawodnika może wejść zawodnik rezerwowy,  

-  kara " czerwonej kartki " dyskwalifikuje zawodnika do końca meczu. Po upływie  
      5 minut w miejsce zawodnika ukaranego może wejść zawodnik rezerwowy, 

- za zachowania brutalne i obraźliwe następuje dyskwalifikacja zawodnika i po upływie 5 minut w 
miejsce ukaranego może wejść rezerwowy zawodnik (nie po stracie bramki). 

Ukarany zawodnik dyskwalifikacją nie ma prawa brać udziału w meczach już do końca danego 
turnieju oraz zasiadać na ławce rezerwowych. 

-    druga kara 3 min. jest równoznaczna z otrzymaniem kary „czerwonej  kartki”. 

         9. Ocena wyników. 

- przy rozgrywkach grupowych mecz może kończyć się remisem 
i drużyny otrzymują po 1 punkcie, 

- przy systemie pucharowym przy remisie wykonuje się 3 rzuty karne, a następnie po 1 strzale do 
wyłonienia zwycięzcy, 

- przy wygranym meczu drużyna otrzymuje 3 pkt., a przy przegranym 0 pkt., 
- przy walkowerze przyznaje się wynik 3:0 dla drużyny, która stawiła się na mecz, 

-     przy obustronnym walkowerze żadna z drużyn nie otrzymuje 3 pkt (obu drużynom dopisuje się   

     0:3 do bilansu bramkowego), 

- w rozgrywkach grupowych przy równej ilości punktów zdobytych przez dwie drużyny o ich 
kolejności decyduje: 
a) bezpośredni pojedynek, 
b) różnica bramek ze wszystkich spotkań w grupie, 
c) większa ilość bramek zdobytych ze wszystkich spotkań w grupie, 
d) losowanie. 

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwie drużyny, o zajętym miejscu 
decyduje w kolejności: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 
b) korzystniejsza różnica  między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, 
c) większa ilość zdobytych bramek w spotkaniach tych drużyn, 
d) korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach w grupie, 
e) większa ilość zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach w grupie, 
f) w ostateczności, jeżeli niemożliwe staje się wyłonienie zwycięzcy zarządza się losowanie. 



Interpretacja przepisów jak i regulaminu rozgrywek  należy do organizatora zawodów. 

 
10. Nagrody. 
- puchary dla wszystkich drużyn 
- MVP turnieju - statuetka 
- najlepszy bramkarz -statuetka 
- najlepszy strzelec — statuetka (przy równej liczbie bramek, nagrodę otrzymuje zawodnik, której drużyna zajęła 
wyższą pozycję) 
11. Sprawy końcowe. 
- organizator zabezpiecza boisko i piłki 
- organizator zabezpiecza sędziów 
- organizator zabezpiecza opiekę medyczną 
- mecze odbywać się będą wg ustalonego terminarza 
- za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności.  
- za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada 
- w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator 
- osobą odpowiedzialną za realizację imprezy jest Menedżer Sportu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełk 
Dariusz Jeżewski – tel.  87 610 38 38 w. 44. 
 


