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ARTYKUŁ I   CEL  IMPREZY 

 

1. Popularyzacja piłki nożnej halowej. 

2. Krzewienie kultury fizycznej wśród najmłodszych  adeptów piłki nożnej  na terenie 

działania Podokręgu Sandomierz.  

3. Aktywna forma spędzenia czasu w okresie ferii zimowych 

4. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej  poprzez sport. 

5. Mobilizowanie i angażowanie  działaczy i sympatyków futbolu  do działalności społecznej, 

mającej na celu tworzenie odpowiednich warunków rozwoju sportu w regionie. 

 

ARTYKUŁ II    ORGANIZATOR   

 

  1. Organizatorem jest Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej – Podokręg Sandomierz.  

   Zadaniem Organizatora jest: 

 - nadzorowanie przebiegu rozgrywek i zgodności ich przebiegu z niniejszym regulaminem,  

 - opracowanie terminarza rozgrywek,   

 -  dokonywanie obsady sędziowskiej. 

 -  ubezpieczenie wszystkich uczestników 

2. Współorganizatorzy –  kluby sportowe , samorządy lokalne. 

    Zadania współorganizatorów: 

  - przygotowanie hali i wody dla uczestników 

  - zapewnienie opieki medycznej 

    

 

ARTYKUŁ III   TERMIN I MIEJSCE 

              1.  26.01.2020 r. (niedziela) godzina 9:00 – Dwikozy – Młodzik 2007 i młodsi 

              2.  27.01.2020 r. (poniedziałek) godzina 9:00 – Osiek – Żak  2011 i młodsi 

              3.  28.01.2020 r. (wtorek) godzina 9:00 – Bidziny – Trampkarz 2005 i młodsi 

              4.  07.02.2020 r. (piątek) godzina 9:00 – Wilczyce – Orlik 2009 i młodsi 

              5.  09.02.2020 r. (niedziela) godzina 9:00 – Sandomierz – B klasa gr. 3 – seniorzy 

              6.  09.02.2020 r. (niedziela) 15:00 – Dwikozy – A klasa gr. 3 – seniorzy 

  
ARTYKUŁ IV   UCZESTNICY 

1. W turniejach  mogą  uczestniczyć  zawodnicy zarejestrowani w ŚZPN  jak i niezrzeszeni                     

( kategoria Trampkarz, Młodzik, Orlik, Żak). 

2. W turniejach seniorów A i B klasa mogą uczestniczyć tylko zawodnicy uprawnieni do gry w 

danym klubie bądź zawodnicy o statusie zawodnika wolnego. 

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów jest posiadanie przez niego następujących 

dokumentów: 

a) aktualna karta zdrowia lub podpisana przez lekarza zbiorcza lista, pisemna zgoda 

rodzica wraz z  oświadczeniem  o stanie zdrowia dziecka  Załącznik nr 2) lub 

oświadczenie opiekuna drużyny o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w 

turnieju halowym. 

b)  ważna legitymacja szkolna lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem ( paszport, 

dowód osobisty). 

4. Każda drużyna składa się maksymalnie z 12 zawodników + dwóch opiekunów 
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ARTYKUŁ V    SYSTEM ROZGRYWEK 

System oraz harmonogram rozgrywek każdego turnieju,  zostanie opracowany po zamknięciu listy 

uczestników. ( dwa dni przed datą turnieju )    

 

ARTYKUŁ   VI    OGÓLNE PRZEPISY GRY 

Piłka: 

1.  Mecze we  wszystkich rocznikach rozgrywane są piłką halową o niskim koźle. 

Czas gry: 

1.  We wszystkich kategoriach wiekowych czas gry 1 x 12 minut lub 1 x 10 minut. 

 

Postanowienia ogólne: 

1. W drużynie na boisku występuje: 

* czterech zawodników w polu +  bramkarz. (Senior, Trampkarz, Młodzik ) 

* pięciu zawodników w polu + bramkarz. ( Orlik i Żak ) 

2. Czas gry zatrzymywany jest wyłącznie na żądanie sędziego.  

3. Na wykonanie wszystkich wznowień zawodnik ma 4 sekundy..  

4. Na ławce rezerwowych mogą przebywać wyłącznie osoby wpisane do protokołu zawodów                          

( Załącznik nr 1) oraz przedstawiciele Organizatora.  

5. Aby rozpocząć zawody na boisku musi znajdować się, co najmniej 3 zawodników. 

6. Bezwzględny zakaz gry wślizgiem. 

7. Przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania każdego turnieju sędziowie oraz przedstawiciel  

    Organizatora, dokonają weryfikacji drużyn zgodnie z Art. IV, pkt 1-3. 

Aut: 

1. Aut wykonuje się z miejsca, w którym piłka opuściła boisko. 

2. Piłkę do gry wprowadza się nogą.  

3. Piłka przed zagraniem musi być ustawiona na linii (po pierwszym błędzie sędzia zarządza stratę piłki 

na rzecz przeciwnika.) 

4. Przy wznawianiu gry z autu zawodnik z drużyny przeciwnej musi znajdować się nie bliżej niż 5 m. 

od piłki.  

5. Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu. 

Gra bramkarza: 

1. Bramkarz w polu bramkowym (półłuk o promieniu 6 m od bramki) może łapać piłkę w ręce i 

przetrzymywać ją max 4 s. bez kozłowania. 

2. Piłkę, która opuściła boisko bramkarz może wprowadzić do gry dowolnym sposobem w obrębie pola 

własnej połowy. 

3. Bramkarz może łapać piłkę zagraną przez przeciwnika lub zagraną przez zawodnika swojej drużyny 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4. Bramkarz przy wznowieniu nie może zdobyć bramki bezpośrednio ręką. 

Rzuty wolne:  

1. Wszystkie rzuty wolne są rzutami wolnymi bezpośrednimi. 

2. Przy obcym ciele (np. sufit) wykonuje się  rzut pośredni. 

3. Rzut karny wykonywany jest z linii 8 m. 

4. Przy wykonywaniu rzutu wolnego odległość zawodników z drużyny przeciwnej od zagrywanej piłki 

musi wynosić 5m. 

5. Przy rzucie karnym bramkarz musi stać na linii. 

Zmiany: 

1. Zmiany dokonywane są w sposób lotny tzn. bez zatrzymywania gry. 

2. Zawodnik musi zejść i wejść na boisko we własnej strefie zmian. 

3. Zmiana musi być dokonana tak by na boisku było nie więcej niż 5 lub 6 graczy. 

4. Zmiany ,"w locie " mogą być dokonywane podczas gry, za wyjątkiem zmiany bramkarza, która 

wymaga przerwy w grze i zgody sędziego. 

ARTYKUŁ VII    KARY 

Kary indywidualne:  

1. Żółta kartka – napomnienie kara 2 minuty 

2. Czerwona kartka - wykluczenie 
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 Żółta kartka:  

Zawodnik może w jednym meczu zostać raz napomniany żółtą kartką. Po drugiej żółtej kartce 

zawodnik zostaje ukarany w konsekwencji czerwoną kartkę. Drużyna gra w osłabieniu, ale nie dłużej 

niż do zdobycia bramki przez przeciwnika. Zawodnik może zostać ukarany w ten sposób za: 

1.Popychanie zawodnika drużyny przeciwnej. 

2. Przytrzymywanie zawodnika przeciwnego zespołu. 

3. Rozmyślne wykonywanie wznowień w sposób nieprawidłowy  

4. Krytykowanie orzeczeń sędziego. 

5. Symulowanie kontuzji, faulu. 

6. Celowe opóźnianie gry przy wznowieniach.  

7. Prowokacyjne zachowanie. 

8. Podstawianie nogi, spowodowanie upadku.  

9. Inne niesportowe zachowanie.. 

10.  Zawodnik po otrzymaniu w meczu wykluczenia (czerwona kartka.) wynikającego w konsekwencji 

z udzielenia dwóch napomnień, może grać w następnym spotkaniu  swojej drużyny.    

11. Po otrzymaniu przez bramkarza 2 żółtych kartek boiska nie może opuścić inny zawodnik aktualnie 

przebywający na placu gry. 

12. Po otrzymaniu drugiej żółtej kartki bramkarz opuszcza boisko do końca meczu. 

 

Czerwona kartka: 

 Za czerwoną kartkę zawodnik opuszcza boisko bez prawa powrotu do gry. Zespół gra w osłabieniu, do 

pierwszej straconej bramki. Czerwoną kartkę zawodnik może otrzymać za przewinienie polegające na: 

1. Gwałtownym protestowaniu zawodnika przeciw decyzji sędziego, używając w stosunku do niego 

słów wulgarnych i obelżywych. 

2. Popełnienia przez zawodnika innego rodzaju czynu, który sędzia uzna jako wybitnie nie sportowe 

zachowanie. 

3. Grze brutalnej- rozmyślnym uderzeniu lub usiłowaniu uderzenia przeciwnika lub współpartnera. 

4. Za otrzymanie w meczu czerwonej kartki zawodnik otrzymuje automatyczny zakaz gry w 1 meczu. 

5. Po otrzymaniu przez bramkarza czerwonej kartki obligatoryjnie opuszcza plac gry. 

 

 

ARTYKUŁ VIII    INTERPRETACJA  PRZEPISÓW 

    Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu posiada wyłącznie Zarząd Podokręgu Sandomierz 

ŚZPN. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy PZPN. 

Uczestnicy rozgrywek mają prawo odwołania się do Zarządu Podokręgu Sandomierz ŚZPN. Niniejszy 

Regulamin wraz z Przepisami Gry FIFA jest jedyną podstawą rozgrywek.   

 

ARTYKUŁ IX       PUNKTACJA I KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA 

   Punktacja: zwycięstwo - 3 pkt., remis - 1 pkt., porażka - 0 pkt. 

 

O miejscu w tabeli   decydują w kolejności: 

1. Liczba zdobytych  punktów  

2. Wynik bezpośredniego pojedynku 

3. Różnica bramek  

4. Ilość zdobytych bramek 

5. Przy jednakowych  ilościach od pkt. 1-4 między zainteresowanymi zespołami sporządza się tzw. 

"małą tabelkę" która decyduje o ostatecznym miejscu w grupie.  

  

ARTYKUŁ X       KONTAKT Z ORGANIZATOREM 

 

Podokręg ŚZPN Sandomierz 

Tel./Fax. : (15) 833-28-58 

Piotr Chorab - Sekretarz Podokręgu          512 030 110             chory89@o2.pl 
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Załącznik nr 1 

 

 „FERIE W PODOKRĘGU” 2020  

 
   DATA i Kategoria: ………………………………………………………………………………………… 

  
    

 

KLUB:  ....................................................................................................................................... 

 
 

SKŁAD  DRUŻYNY 

 
Lp. Nr  

zawodnika 

Nazwisko i imię  ⃰⃰                      Bramki/Kartki 

1 2 3 4 5 6 7 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          

 

⃰⃰   Imię i Nazwisko zawodnika koniecznie wypełnić drukowanymi literami! 

       

 

 
              OŚWIADCZENIE   TRENERA/OPIEKUNA  DRUŻYNY. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej, stwierdzam że znane mi są dane personalne 

w/w. zawodników oraz nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w turnieju. 

 
 

 
 

 

                                                                                  ………………………………………………………………………………………… 
                                                                                       (czytelny podpis trenera/opiekuna drużyny) 
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Załącznik nr 2 

 

 

 
                                                                                                                                               …….…………………………. ,  ……………….. 
 

                                                                                                                    Miejscowość               data 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej/mojego syna/córki ……………………………………………….. 

w turnieju piłki nożnej w ramach akcji „Ferie w Podokręgu 2020”, organizowanym przez Podokręg 

Sandomierz ŚZPN. 

   Oświadczam, iż moje dziecko jest zdrowe i nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych 

uniemożliwiających udział w/w. turnieju. 

 

 

 
…….………………………………………………. 

                                                                                                                                                       (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
 

 


