
Skrócony Regulamin Rozgrywek KOSSEL CUP ŚHLF  
 

Rozgrywki KOSSEL CUP ŚHLF odbywają się zgodnie z Regulaminem Rozgrywek ŚHLF na sezon 

2011/2012 z uwzględnieniem niżej wymienionych zmian. 

 

1. Zespoły uczestniczące w rozgrywkach  KOSSEL CUP ŚHLF korzystają z zawodników 

umieszczonych na listach sprawozdań dostarczonych przez organizatora rozgrywek ( zawodnicy 

uprawnieni w rozgrywkach Św. Halowej Ligi Firm na sezon 2011/2012 w swoich zespołach ).   

2. Czas gry:  

a) w fazie grupowej mecze trwają 1 x 15min bez zmiany połów  

b) w półfinałach i finale  mecze trwają 2x15 min. z przerwą 2 min. na zmianę połowy boiska. 

3. Kary: 

Po otrzymaniu dwóch kolejnych żółtych kartek zawodnik zostaje zdyskwalifikowany  w wymiarze 

      jednego meczu. Kara musi zostać odbyta w najbliższym spotkaniu swojej drużyny. 

4. Do fazy pucharowej awansują dwa pierwsze zespoły z grup „A” i „B”  

5. O kolejności zespołów decyduje : 

a) liczba zdobytych punktów 

b) w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie drużyny o zajętym    miejscu 

kolejno decyduje: 

 liczba zdobytych punktów i bramek między tymi drużynami ( bezpośredni  mecz ) 

 korzystniejsza różnica bramek w całych rozgrywkach 

 przy identycznej różnicy – większa ilość strzelonych bramek w całych rozgrywkach 

c) w przypadku zdobycia równej ilości punktów przez 3 drużyny – dodatkowa tabela  między 

tymi drużynami zgodnie wg następujących zasad : 

 liczba zdobytych punktów i bramek między tymi drużynami (bezpośrednie mecze -mała 

tabela) 

 korzystniejsza różnica bramek  

 przy identycznej różnicy – większa ilość strzelonych bramek w  rozgrywkach 

 

6. Pary półfinałowe tworzą: 

1A – 2B 

1B – 2A 

7. W przypadku gdy mecze półfinałowe zakończą się wynikiem remisowym o awansie  

do finału decydują rzuty karne. Każdy z zespołów wykonuje 3 rzuty karne wykonywane na 

przemian. Jeżeli po rozegraniu serii rzutów karnych żadna z drużyn nie osiągnęła przewagi 

bramkowej, wówczas przeprowadza się serię następnych rzutów karnych z tym, że odbywają się one 

na przemian 1/1 do momentu zdobycia przewagi po danej rundzie rzutów karnych. 

 

 

 


