
REGULAMIN 2015 

 

1. MIEJSCE:   Hala na terenie obiektów sportowych HALP (ul. Tenisowa 35, Szczecin) 

2. TERMIN:    24 października 2015 roku (sobota) 

3. WPISOWE: Opłata za udział w turnieju wynosi 100 złotych od drużyny. 

4. PROTOKOŁY MECZOWE: 

Przedstawiciel drużyny przed rozpoczęciem meczu wypełnia drukowanymi literami 

protokół meczowy. Zawodnik może grać tylko w jednej drużynie przez całe rozgrywki. 

5. SYSTEM ROZGRYWEK: 

Drużyny grają system "każdy z każdym" w dwóch grupach. Kolejność zespołów w tabeli 

ustala się według liczby zdobytych punktów (3 zwycięstwo, 1 za remis). W przypadku 

uzyskania równej ilości punktów przez dwa lub więcej zespołów o zajętym miejscu w 

grupie decydują: 

- korzystniejszy wynik bezpośredniego spotkania między tymi drużynami, 

- przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek zdobytych we wszystkich 

spotkaniach grupowych,  

- przy dalszej równości, większa liczba strzelonych bramek, 

- przy dalszej równości rzuty karne (po trzy rzuty karne każdej z drużyny, a w razie 

dalszego remisu po jednym karnym do momentu rozstrzygnięcia),  

Po rozegraniu spotkań grupowych odbędą się mecze: 

- półfinałowe (pomiędzy drużynami które zajmą 1. i 2. miejsca w grupach, systemem "na 

krzyż" - 1 drużyna z grupy A gra z 2 drużyną grupy B, 2 drużyna grupy A gra z 1 drużyną 

grupy B)  

- o 3 miejsce oraz finał. 

6.  PRZEPISY GRY: 

W rozgrywkach obowiązują przepisy rozgrywek PZPN z uwzględnieniem: 

- ilość zawodników 5 (4 + bramkarz) + rezerwowi, 

- czas gry 2 x 10 minut, 

- mecz fazy pucharowej zakończony remisem w regulaminowym czasie gry będzie 

rozstrzygnięty rzutami karnymi (po trzy rzuty karne każdej z drużyny, a w razie dalszego 

remisu po jednym karnym do momentu rozstrzygnięcia),  

- kary indywidualne: 1 minuta lub 2 minuty (kara ustaje po strzeleniu bramki przez 

drużynę przeciwnika), czerwona kartka (kara ustaje po upływie 5 minut, przy czym 

zawodnik ukarany czerwoną kartką nie może grać do końca meczu, w którym ją 

otrzymał),  

- zmiany następować mogą tylko w "strefie zmian", tj. przy linii bocznej boiska, na 

połowie, na której gra dana drużyna, za przeprowadzenie zmiany w sposób niezgodny z 

regulaminem zawodnik schodzący z boiska zostanie ukarany karą 1 minuty 

- auty z linii bocznej wykonuje się nogą przez podanie piłki do innego zawodnika, przy 

czym piłka musi stać nieruchomo na linii bocznej lub za nią,  

- w przypadku wyjścia piłki na aut bramkowy bramkarz wprowadza ją do gry nogą z pola 

bramkowego, 

- uderzenie piłki w sufit skutkuje autem dla drużyny przeciwnej,  

- wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie; wykonywane są bez gwizdka sędziego, chyba że 

drużyna strzelająca chce wykonać rzut wolny "na gwizdek" i poinformuje o tym sędziego 

przed wykonaniem rzutu; w przypadku niezgłoszenia takiej chęci sędziemu drużyna ma 5 

sekund na wykonanie rzutu wolnego, zaś jeśli nie uczyni tego w tym czasie, sędzia 

podyktuje rzut wolny dla drużyny przeciwnej; upływ czasu sędzia sygnalizuje na palcach 

uniesionej ręki. 


