
 

REGULAMIN TURNIEJU 
 
SYSTEM ROZGRYWEK 
W turnieju bierze udział 8 zespołów w składach maksimum 12-osobowych (na boisku 
jednocześnie gra 4 zawodników w polu + bramkarz). Drużyny grają systemem „każdy 
z każdym” jeden mecz. 
W turnieju mogą wystąpić zawodnicy urodzeni w 2004 r. i młodsi. 
 
O MIEJSCU W TABELI DECYDUJE W KOLEJNOŚCI 
• Ilość zdobytych punktów. 
• Wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 
• Różnica bramek z całego turnieju. 
• Większa ilość strzelonych bramek. 
• W przypadku idealnie remisowego bilansu po uwzględnieniu powyższych 

punktów, sędzia zarządzą serię trzech rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi 
zespołami, aż do wyłonienia zwycięzcy. 

• W przypadku identycznego bilansu (punkty, bramki, wynik meczu 
bezpośredniego) więcej niż dwóch zespołów, tworzy się dodatkowo małą tabelę z 
rezultatami meczów tylko pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

 
ZASADY GRY 
• Czas gry – 12 minut. 
• Bramki jak do piłki ręcznej. 
• Zmiany zawodników „systemem hokejowym”. Za nieprawidłowo 

przeprowadzoną zmianę obowiązuje kara 1 minuty gry bez jednego zawodnika. 
• Turniej będzie rozgrywany piłką numer 4. 
• Polem bramkowym jest pole wyznaczone przez organizatorów. 
• Rzut karny wykonuje się z miejsca wyznaczonego przez organizatorów. 
• Jeżeli piłka dotknie sufitu lub zostanie wybita w trybuny, grę wznawia nogą 

zawodnik drużyny przeciwnej z miejsca wskazanego przez sędziego. 
• Przy stałych fragmentach gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą 

zameldować się w odległości minimum 3 metry od piłki. 
• Bramkarz wprowadza piłkę do gry rzutem ręką na całym placu gry. 
• Za rażące przewinienie zawodnik może być usunięty z gry na 2 minuty lub do 

końca spotkania. 
• Wszystkich zawodników obowiązuje posiadanie dokumentu tożsamości oraz 

aktualnej karty zdrowia. Za posiadanie powyższych dokumentów odpowiedzialni są 
trenerzy i kierownicy poszczególnych zespołów. 

• Pozostałe przepisy gry zgodnie z zasadami gry w piłkę halową (np. gra bez 
wślizgów). 

 
NAGRODY 
• Trzy najlepsze zespoły otrzymają puchary, medale i upominki. Wszystkie 

drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy. 
• Najlepszy zawodnik, najlepszy bramkarz i najlepszy strzelec turnieju otrzymują 

statuetki, nagrody rzeczowe i dyplomy. 
 
Wpisowe - 150 Zł 
 
Informacje i zapisy: Marcin Zbyszyński - tel. 609-859-107  lub   e-mail: proch@proch.pionki.org 



 

PROGRAM TURNIEJU 
 
 
9:15 – odprawa techniczna trenerów/kierowników drużyn 
9:30 – 16:10 – mecze turnieju 
16:30 – uroczyste zakończenie turnieju i rozdanie nagród. 


