
REGULAMIN TURNIEJU W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ  

POD HASŁEM: „DLA WERONIKI”  

 

I. CEL TURNIEJU:  

- Gra w piłkę nożną jako forma aktywnego spędzania czasu wolnego. 

- Popularyzacja halowej piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży Gminy Sława. 

II. TERMIN: 7 grudnia 2013 r., w godz. 09:30 do ok. 13:00 

III. MIEJSCE: Gminna Hala Sportowa ZSP, ul. Ogrodowa 1 

IV.ORGANIZATOR: PSP Sława – nauczyciele wf 

  

V.UCZESTNICTWO: 

 Turniej rozgrywany będzie w kategoriach:   

 - klasy IV – VI szkół podstawowych Gminy Sława 

 Zgłoszenia do turnieju należy dokonać do dnia 5 grudnia 2013 r. 

 Zgłoszenia przyjmują nauczyciele wychowania fizycznego w PSP Sława - (68) 3568284  

 Wpisowe od uczestnika – 2 zł na miejscu w dniu turnieju. 

 Wymagany dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do wysiłku fizycznego) 

 Każdy zespół może się składać z min 6 zawodników (5 zawodników w polu + bramkarz + 
rezerwowi). Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i 

przepisów gry w turnieju oraz regulaminu obiektu Hali Sportowej. 

 

VI.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU: 

1. W turnieju zgłoszone drużyny podzielone będą na grupy. Liczba grup w zależności od ilości 
zgłoszonych drużyn. 

2. Rozgrywki w grupach odbywać się będą systemem ,,każdy z każdym” lub „pucharowo” w 
zależności od zgłoszonych drużyn. 

3. Spotkania rozgrywane będą w czasie 10 minut, bez zmiany stron. 

4. Punktacja w grach eliminacyjnych: zwycięstwo 3 pkt., remis 1pkt., porażka 0 pkt. 

5. O kolejności miejsc w grupach decydują: 

- liczba zdobytych punktów 

- wynik bezpośredniego meczu 

- różnica bramek 

- większa liczba zdobytych bramek 

- rzuty karne do ,,złotej bramki” 

6. Spotkania w fazie finałowej trwać będą 12 minut, bez zmiany stron. 

 

VII.NAGRODY: 

- pamiątkowe dyplomy dla każdej z drużyn 

- puchary dla trzech pierwszych drużyn 

 

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i w innych miejscach na  
terenie turnieju 

- do zmian niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator 

- każdy zawodnik może występować tylko w jednej drużynie biorącej udział w turnieju 

- wszelkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator 

- Uczestnictwo dziecka w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców                    
i akceptacją regulaminu turnieju. 

 

 



IX. PRZEPISY GRY 

1. Bramkarz po aucie bramkowym wprowadza piłkę do gry tylko ręką (bez ograniczeń ,,połowy 
boiska”). 

2. Po aucie bocznym zawodnicy wprowadzają piłkę do gry nogą z linii autowej jako rzut wolny 

pośredni. 

3. Wszystkie pozostałe rzuty wolne są rzutami bezpośrednimi. 

4. Po odbiciu piłki o sufit sędzia dyktuje rzut wolny pośredni z linii autowej. 

5. Na polu gry podczas meczu występuje 5 zawodników + bramkarz. 

6. Kary czasowe: 1-2 minuty lub wykluczenie do końca meczu. 

Po stracie bramki przez drużynę, której zawodnik odbywa karę, może on wcześniej wejść na plac 
gry, z wyjątkiem wykluczonego do końca spotkania. 

7. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania zmienionego obuwia (halowego) i stroju 

sportowego. 

9. Liczba zmian w czasie gry jest nieograniczona. 

10. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów od bramki. 

10. Zakaz wykonywania wślizgów w celu odebrania piłki (rzut wolny pośredni). 

11. Bramkę można zdobyć bezpośrednio z rozpoczęcia gry od środka boiska. 

12. Zawodnik winien być napomniany, gdy: 

- narusza przepisy gry 

- okazuje niezadowolenie z decyzji sędziego 

- zachowuje się nie sportowo 

13. Zawodnik zostaje wykluczony z gry, jeżeli: 

- zachowuje się wybitnie niesportowo ( używa obelżywych słów ) 

- będąc wcześniej upomnianym (1-2 min.) – po raz drugi zachowuje się niesportowo. 

 


