
REGULAMIN TURNIEJU 
1).Zawodnicy nie zgłoszeni do rozgrywek nie są uprawnieni do gry.
2.)Zawodnik zgłoszony w jednym zespole nie może grać w innej drużynie nawet o tej samej nazwie.
3.)Zawodników biorących udział w turnieju, obowiązują stroje sportowe oraz buty na sztuczną
nawierzchnię oraz naturalną.
4.)Organizator nie zapewnia strojów sportowych. Jednak dla wyróżnienia zespołów 
posiada wierzchnie koszulki kolorowe dla obu drużyn ( PLASTRONY ).
5.)Na ławce rezerwowych mogą przebywać tylko osoby umieszczone na listach
zgłoszeniowych.
6.)Organizator zastrzega sobie możliwość zmian i korekt o których poinformuje ustnie przed
rozgrywkami, a na życzenie pisemnie każdego zainteresowanego.

'''PRZEPISY GRY '''
1.Wymiary boiska połowa boiska ligowego.
2.Bramka: odpowiednia do wielkości boiska.
3.Piłka nr 5.
4.Czas gry: 15 minut, finał 2 razy 10 minut, bez przerwy.
5.Zespół liczy 6 zawodników w polu + bramkarz.
6.Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
7.Rzut od bramki bramkarz wykonuje ręką bądź nogą.
a.)Rzut z autu wykonywany jest rękoma z lini bocznej.
Zawodnik drużyny przeciwnej stoi w odległości 3 m.
8. W przypadku rzutu wolnego mur ustawiany jest w odległości 7 m.
9. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m.
10. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
11. Jeżeli zawodnik poprosi sędziego o grę na gwizdek (5 metrów), a zagra bez niego to 
sędzia winien ukarać zawodnika karą 5 minut za wprowadzenie sędziego w błąd.
12. Zmiany zawodników dokonywane są systemem hokejowym, podczas przerwy i w trakcie
meczu w strefie zmian.
13. Strefa zmian usytuowana jest naprzeciw ławki rezerwowych o długości 5 m od linii
środkowej boiska.
14.Organizator zastrzega sobie możliwość zmian i korekt o których poinformuje ustnie 
przed rozgrywkami, a na życzenie pisemnie każdego zainteresowanego

System Rozgrywania:
1.grupa: “każdy z każdym”. W systemie grupowym za każde rozegrane spotkanie przyznaje się
ilość punktów w zależności od uzyskanego wyniku:
a. Za zwycięstwo 3pkt.
b. Za remis 1pkt.
c. Za przegraną 0pkt.
O kolejności drużyn przy równej liczbie punktów decyduje kolejno:
a) wynik bezpośredniego spotkania:
– większa liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi
– lepsza różnica bramek w spotkaniach między zainteresowanymi



– większa liczba zdobytych bramek w spotkaniach między zainteresowanymi .
b) lepsza różnica bramek wszystkich spotkań
c) większa liczba zdobytych bramek,
d) rzuty karne
.6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian i korekt o których poinformuje ustnie przed
rozgrywkami,
a na życzenie pisemnie każdego zainteresowanego.

'''KARY I UPOMNIENIA '''
1. Wymiar kary zależny jest od sędziego:
ŻÓŁTA KARTKA
a) wynosi 5 minuty dla zawodnika ukaranego a dla drużyny grą w osłabieniu 5 minut.
b) Jeżeli drużyna osłabiona karą 5 minut straci w tym czasie bramkę może uzupełnić skład
(oprócz zawodnika, który został wykluczony).
CZERWONA KARTKA
a) wykluczenie z meczu i kara dla drużyny grą w osłabieniu 5 minut, po
upływie kary 5 minut drużyna może uzupełnić skład oprócz zawodnika ukaranego wykluczeniem.
2. Zawodnik wykluczony z meczu pauzuje co najmniej jeden mecz (w zależności od przyczyny
– nawet może być wykluczony z rozgrywek)
3. Zawodnik wykluczony z gry może być zastąpiony przez innego w tym samym meczu po
karze 5 minut.
4.Organizator zapewnia sędziów na każdy mecz.

PRZEPISY KOŃCOWE
1. Zawodnicy uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas turnieju i za rzeczy
pozostawione na terenie obiektu.
3. Za usterki stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą drużyny.

4. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu rozgrywania turnieju napojów alkoholowych
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