Regulamin
VI Turnieju Piłki Nożnej „X Hal”
§1
Turniej Piłki Nożnej halowej (zwany dalej Turniejem X hal) rozgrywa się na podstawie przepisów gry
w piłkę nożną halową (uproszczone przepisy gry), zgodnie z niniejszym regulaminem i zasadami Fair
Play.
§2
1. Turniej odbędzie się w dn. 16-25.02.2015 r. w województwie Świętokrzyskim.
2. Godzina rozpoczęcia turnieju 9.30 - 10.00.
3. Turnieju będzie rozgrywany w miejscowościach: Bidziny, Dwikozy, Sandomierz, Łagów,
Ożarów, Starachowice, Staszów, Zagnańsk, Koprzywnica, Nowiny .
§3
Turnieju punktuje się następująco:
 za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty
 za remis – jeden punkt
 za przegraną zero punktów W Turnieju kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych
punktów. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, ostatecznie o
zajętym miejscu decyduje kolejno:
 Wynik bezpośredniego spotkania,
 Bardziej korzystna różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w Turnieju
 Większa liczba strzelonych bramek
 Mniejsza liczba straconych bramek
 Rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami
§4
Mecze będą rozgrywane piłkami halowymi – niski kozioł
§5
 Zespół składa się z maksymalnie 12 zawodników i 1 osoby towarzyszącej (trenera, kierownika
drużyny).
 Czas trwania meczów wynosi 1 x 12 minut (gra ciągła).
 Liczba zawodników na boisku: 4 +1
 Gra toczy się w obrębie boiska wyznaczonego liniami.
 W czasie spotkania obowiązują zmiany „hokejowe” we właściwej strefie zmian.
 Dopuszczalne są zmiany powrotne.
 Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery wg obowiązujących przepisów.
 Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania tylko w obuwiu piłkarskim wymaganym do gry na hali
 Rozmiar bramek do piłki ręcznej.
 W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi jeden lub dwóch sędziów.
§6
 Turniej przeznaczony jest dla zawodników uprawnionych do gry w ŚZPN.

 Do turnieju zostaną zakwalifikowane zespoły klubowe, które dopełnią terminowo n/w
formalności regulaminowych ustalonych przez organizatora:

 a) wypełnią druk zgłoszenia zespołu (załącznik nr 1), zawierający: dokładną nazwę klubu, który będą
reprezentować, , adres do korespondencji, imię i nazwisko wraz z numerem telefonu osoby
odpowiedzialnej za drużynę.
 b) wypełnią listę zawodników reprezentujących drużynę (załącznik nr 1).
 Drużyny zobowiązane są we własnym zakresie posiadać aktualne badania lekarskie.
 Komplet w/w dokumentów należy złożyć w sekretariacie Turnieju przed rozpoczęciem zawodów.
Brak wskazanych dokumentów równoznaczny jest z niedopuszczeniem drużyny do rozgrywek.
 Trenerzy /opiekunowie drużyny odpowiedzialni są za dopuszczenie zawodników do gry oraz szkody
wynikłe z niestosownego zachowania ich podopiecznych.
 Zawodnicy zostaną ubezpieczeni przez ŚZPN
§7
W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej z wyjątkami:
 Nie obowiązują przepisy tyczące pozycji spalonej,
 Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 3 m,
 Wznowienie gry ze środka traktowane jest jako rzut wolny pośredni
§8
Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się:
 Kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 lub 5 minut w zależności od stopnia
przewinienia.
 W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek kary dyscyplinarnej, kara
dyscyplinarna ulega anulowaniu i można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika.
 Czerwona kartka, będąca skutkiem drugiej żółtej kartki, powoduje wykluczenie z gry oraz
automatyczny zakaz gry ukaranego zawodnika w następnym meczu – niezależnie od fazy rozgrywek.
 W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek czerwonej kartki otrzymanej
przez jednego z zawodników można wprowadzić do gry zawodnika innego niż ukarany czerwoną
kartką.
§9
Wszelkie zastrzeżenia i protesty rozpatrywane będą przez Sędziego Głównego turnieju w trakcie jego
trwania.
§ 10
O wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek w Turnieju, a nie objętych przepisami niniejszego
regulaminu decyzje podejmuje Organizator Turnieju
§ 11
Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi Turnieju, a w sprawach przepisów
gry w piłkę nożną Sędziemu Głównemu zawodów.
§ 12
Niniejszy regulamin obowiązuje podczas Turnieju Piłki Nożnej halowej – organizator ŚZPN.

Załącznik numer 1
do Turnieju "X Hal" Lista zgłoszeniowa drużyny do Turnieju X Hal
Nazwa drużyny …………………………………………………………………………………………………………………
Dane kontaktowe ……………………………………………………………………………………………………………….
Kolor koszulek …………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko trenera drużyny …………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko kierownika drużyny…………………………………………………………………………………….
L.P.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Nr zawodnika

Podpis
zawodnika

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

Trener drużyny własnoręcznym podpisem sygnuje, iż w/w zawodnicy posiadają aktualne
badania lekarskie i są zdolni do gry w turnieju X Hal. Ponadto oświadcza, że zapoznał się z
Regulaminem Turnieju. …………………………………………………………………………. (podpis trenera)

OŚWIADCZENIE
My niżej podpisani wyrażamy zgodę na udział Naszego syna :
………………………………………………… PESEL ………………………..……………. ( imię i nazwisko
zawodnika ) w turnieju X Hal 2014 r. w okresie od 03.02.2014 r. do 15 02. roku, którego
organizatorem jest Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach. Oświadczamy, że nie
będziemy wnosić żadnych skarg bądź roszczeń na drodze sądowej za szkody jak i również
ewentualny uszczerbek na zdrowiu Naszego syna, spowodowany wszelkimi zdarzeniami w
czasie trwania rozgrywek wobec organizatora - Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej oraz
osób z nim współpracujących. Ponosimy pełną odpowiedzialność karną i cywilną za wszelkie
szkody wyrządzone przez Naszego syna podczas rozgrywek. Jednocześnie oświadczamy, że
obecny stan zdrowia Naszego syna pozwala na wzięcie udziału w amatorskich zawodach
sportowych organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej.
Ponadto informujemy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem w/w rozgrywek.
1. .................................................... .......................... ............................................
(imię i nazwisko ojca zawodnika) (podpis ojca)
( PESEL ojca)

2. .................................................... ................................ ..........................
( imię i nazwisko matki zawodnika ) ( podpis matki ) ( PESEL matki)

