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REGULAMIN 
VII POWIATOWEGO HALOWEGO TURNIEJU PŁKARSKIEGO 

SENIORÓW O PUCHAR PREZESA KS POLONIA im. Andrzeja Chrószcza 
Łaziska Górne 18.01.2020 r. 

 
  1.  W turnieju obowiązują przepisy gry PZPN oraz niniejszy regulamin. 
  2.  Liczba zawodników w drużynie 12  /na parkiecie 1+4/  oraz 2 opiekunów.   
  3.  Obowiązuje obuwie halowe, bramki 3x2, piłka „HALOWA”.  
  4.  Obowiązują dwa odmienne kolorystycznie komplety strojów sportowych, numery na koszulkach 

zawodników są stałe podczas całego turnieju. 
  5.  W czasie gry można dokonać dowolną ilość zmian.  Zmiany są powrotne z tym, że ilość zawodników na 

placu gry nie może przekraczać obowiązującej liczby ,,5". Jeżeli sędzia prowadzący zawody stwierdza 
przekroczenie liczby zawodników, wówczas nakłada na drużynę 2 minutową karę techniczną. 

  6.  Spotkania rozgrywane będą systemem grupowym. Czas trwania meczu 1x13 minut. Mecze o miejsce 
również  1x13 minut, przerwa między meczami 2 minuty. 

  7.  Czas mierzony jest zegarem elektronicznym, dłuższe przerwy spowodowane kontuzjami 
  lub innymi zdarzeniami będą odliczane od czasu gry na wskazanie sędziego, zakończenie meczu 
sygnalizuje syrena, 
  8.  Wznowienie gry przez bramkarza rozpoczyna się dowolnym podaniem piłki ręką, piłka musi opuścić pole 

bramkowe. 
  9.  Każde wznowienie gry powinno nastąpić w ciągu 5 sekund. 
 10.  Piłka odbita od sufitu bądź konstrukcji będzie traktowana jako – aut z boku. 
 10.  Auty boczne wykonywane będą nogą, piłką leżącą na parkiecie na lub poza linią boczną - nie można 
bezpośrednio 
  z autu strzelić gola. 
 11.  Gra wślizgiem i atak z tyłu traktuje się, jako faul. 
 12.      Wykroczenia zawodników karane będą przez sędziego karą indywidualną  

/ 2 min. / żółtą kartką oraz czerwoną kartką /5 min./ za wysoce niebezpieczną grę bądź naganne 
zachowanie. Zespół grający w osłabieniu przy utracie bramki zawodnik powraca do gry tylko przy karze 2 
minutowej. Przy karze dla bramkarza może wykonać ją inny zawodnik. 

13.  O zdobyciu poszczególnych miejsc w grupach decydują: 
  - ilość zdobytych punktów          
 - bezpośredni mecz  
 - korzystniejsza różnica bramek 
 - większa ilość zdobytych bramek 
 - gdy trzy lub więcej drużyn zdobywa taką samą ilość punktów decyduje mała tabelka.. 
     Faza finałowa:  
 gra o miejsca  :9,7,5 półfinały,3 i finał turnieju.                               
    14.  Nagrody: puchary dla wszystkich drużyn oraz  indywidualne dla najlepszego:  
 - bramkarza  
 - zawodnika 
 - strzelca (przy równej ilości bramek decyduje miejsce drużyny w tabeli).  
15.  Zespoły uczestniczące w turnieju ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za ewentualne wypadki jedynie zabezpiecza pierwszą pomoc. 
16.  Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie. 
17.  Losowania grup dokonuje organizator. 
18.        Wpisowe 250 zł płatne przelewem lub w dniu turnieju z przeznaczeniem na nagrody, puchary i posiłek dla 
zawodników 
19.  We wszystkich sprawach spornych nieujętych w powyższym regulaminie decyduje organizator. 
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FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

Halowego Turnieju Piłki Nożnej 
w Łaziskach Górnych 

 
 

…………………………………………………………..…………………………………… 
nazwa drużyny 

 
 

Lp. Imię i nazwisko Nr  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 
 

Osoby startujące w zawodach oświadczają, że posiadają aktualne badania lekarskie. 
 

 

…...….…………………………………. 
Opiekun/trener 

 


