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Regulamin 

IX Mikołajkowego Turnieju 

Halowej Piłki Nożnej 
 

 

10 grudnia 2022 
 
1. Organizatorem rozgrywek jest: 

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach 
2. Miejscem rozegrania turnieju jest sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej 
    w Zapolicach. 
3. Obowiązuje tzw. ”gra o bandy” [brak wyznaczonych linii bocznych z wyjątkiem linii   
    końcowych, gdzie obowiązują normalne przepisy (rzut od bramki, rzut rożny)]. 
4. W rozgrywkach mogą wziąć udział osoby powyżej 14. roku życia zamieszkałe na  
    terenie Gminy Zapolice i Parafii Strońsko oraz obecni lub byli uczniowie szkół z  
    terenu Gminy Zapolice, a także obecni lub byli zawodnicy Klubu Sportowego  
    „Amatorzy” Zapolice. 
5. Drużyny, które do dnia 7 grudnia 2022 (środa) do godz. 10:00 zgłoszą chęć  
    udział w turnieju zostaną podzielone na 2 grupy eliminacyjne (w przypadku mniej  
    niż 6 zespołów gra odbędzie się systemem „każdy z każdym”). 
6. Losowanie grup odbędzie się w dniu 8 grudnia 2022 (czwartek) o godz. 10:00 w  
    Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zapolicach. W losowaniu będą uczestniczyć   
    przedstawiciele organizatorów oraz zainteresowani kierownicy drużyn zgłoszonych 
    do turnieju. 
7. Wpisowe do turnieju wynosi 150 zł. 
8. O ostatecznej kolejności w tabeli decyduje: 
      a) większa ilość zdobytych punktów 
      b) korzystniejszy bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi  
          drużynami 
      c) korzystniejsza różnica bramek 
      d) większa ilość zdobytych bramek 
      e) konkurs rzutów karnych 
9. Awans do fazy finałowej uzyskują 2 najlepsze zespoły z każdej grupy. 
10. W fazie finałowej gra jest prowadzona systemem pucharowym (półfinały, mecz o  
      3. miejsce, finał). 
11. Czas gry: faz grupowa 1x13 min, faza finałowa 1x17 min. 
12. Drużyna musi rozpocząć mecz w pięcioosobowym składzie: bramkarz + 4  
      zawodników w polu. Gra może być kontynuowana w trzyosobowym składzie. 
13. Podczas rozgrywania meczów fazy finałowej w przypadku remisu następuje 
      5-minutowa dogrywka, jeżeli i po niej wynik nie będzie rozstrzygnięty następują   
      rzuty karne (obowiązuje seria 3 rzutów karnych). 
14. Drużyna biorąca udział w rozgrywkach zobowiązana jest do wystąpienia w  
      jednakowych strojach z czytelnymi numerami na koszulkach. 
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15. Zawodnik musi występować przez cały turniej w koszulce z takim numerem, pod  
      którym został wpisany do karty zgłoszeniowej przekazanej organizatorowi przed  
      zawodami. 
16. Sędzia prowadzący zawody może ukarać zawodnika żółtą bądź czerwoną kartką.  
      Pokazanie zawodnikowi żółtej kartki jest równoznaczne z wykluczeniem tego  
      zawodnika z gry na 1 minutę w tym spotkaniu (drużyna gra w osłabieniu 1 minutę  
      lub do straty bramki – później ukarany zawodnik może wrócić do gry). Pokazanie  
      zawodnikowi czerwonej kartki jest równoznaczne z całkowitym wykluczeniem  
      tego zawodnika z gry w tym spotkaniu (drużyna gra w osłabieniu 2 minuty lub do  
      straty bramki - później ukaranego zawodnika może zastąpić inny zawodnik  
      rezerwowy). 
17. Każdej drużynie przysługuje możliwość zgłoszenia protestu (zgodnie  
      z przepisami gry w piłkę nożną). Protest należy zgłosić sędziemu przed  
      zakończeniem spotkania, którego protest dotyczy. Po zakończeniu danego  
      meczu protesty nie będą przyjmowane i rozpatrywane. 
18. Za usterki stwierdzone w szatniach udostępnionych przez organizatora  
      odpowiedzialność ponoszą kierownicy drużyn.  
19. Podczas turnieju na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania   
      napojów alkoholowych. 
20. Organizator turnieju nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie rozgrywek. 
21. Impreza jaką jest IX Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej nie ma charakteru  
      imprezy masowej. Ponadto impreza jest ubezpieczona od odpowiedzialności  
      cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. 
22. Wręczenie medali i pamiątkowych dyplomów odbędzie się po zakończeniu  
      meczu finałowego. 
23. Wszelka działalność drużyny lub jej przedstawicieli na boisku bądź poza nim  
      sprzeczna z etyką sportową i regulaminem turnieju i rzucająca cień na dobre imię  
      rozgrywek może stanowić podstawę do podjęcia kar dyscyplinarnych włącznie z  
      wycofaniem drużyny z turnieju. 
24. Każdy gracz przystępując do turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie danych  
      osobowych, a także na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku oraz  
      materiałów sporządzonych z jego udziałem na potrzeby promocji wydarzenia na  
      wszystkich nośnikach i we wszystkich mediach, podanie danych ma charakter  
      dobrowolny lecz konsekwencją braku zgody będzie odmowa udziału w turnieju. 
25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 
26. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy. 


