
REGULAMIN I HARMONOGRAM  HALOWEGO TURNIEJU PILKI NOŻNEJ 

RESOVIA WINTER CUP  KIELNAROWA 2012/2013 

1. Organizatorem Halowego Turnieju Piłki Nożnej jest Sekcja Piłki Nożnej Drużyn 

Młodzieżowych Cywilno Wojskowego Klubu Sportowego Resovia Rzeszów 

2. Turniej odbywa się w hali sportowej Centrum Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły 

Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej  k/ Tyczyna dnia  08 grudzień 2012,  

3. W turnieju mogą brać udział zawodnicy urodzeni w roku 2003 i młodsi 

4. W turnieju bierze udział 12 drużyn podzielonych na 2 ustalone przez organizatora grupy 

eliminacyjne - rozgrywki systemem każdy z każdym 

5. Za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 pkt., za przegraną     0 pkt  

6. O zajętym miejscu grupach eliminacyjnych i grupach finałowych decyduje kolejno: większa 

liczba zdobytych punktów, bezpośrednie spotkanie, różnica bramek, większa liczba 

strzelonych bramek, w przypadku więcej niż 2 drużyn z taką samą ilością pkt decyduje tzw. 

mała tabela pomiędzy zainteresowanymi drużynami - zasady jw. W przypadku braku 

wyłonienia kolejności w powyższy sposób seria rzutów karnych po 3 i do tzw. skutku 

7. Po fazie grupowej w której drużyny grają systemem „każdy z każdym” rozegrane zostaną 

mecze o miejsca 5-12. Drużyny grupy A (miejsca 3-6) zmierzą się z drużynami grupy B 

(miejsca 3-6) wg  rozpiski (przesłana w załączniku wiadomości). Natomiast drużyny, które 

zajmą miejsca 1-2 w swoich grupach rozegrają mecze półfinałowe i finałowe wg  rozpiski 

(przesłana w załączniku wiadomości). 
8. Dla wszystkich drużyn przewidziano nagrody za zajęte miejsca (puchary, dyplomy), dla 

wyróżniających się zawodników nagrody indywidualne, przyznawane przez organizatorów - 

najlepszy bramkarz, najlepszy zawodnik, zdobywca największej ilości bramek (przy kilku 

zawodnikach – dodatkowa seria rzutów karnych) 

9. Opiekun zespołu (trener lub kierownik) powinien po zakończonym meczu sprawdzić zapis 

wyniku meczu i strzelców bramek w protokole zawodów przy stoliku sędziowskim – protesty 

złożone więcej niż 5 minut po zakończeniu spotkania nie będą rozpatrywane 

10. Wymiary boiska: ok.64x32m, bramki 5x2m 

11. Czas gry – 12 min bez zmiany stron, czas gry mierzony za pomocą stopera przez sędziów na 

boisku (o zatrzymaniu czasu gry decyduje sędzia) 

12. Ilość zawodników na boisku: 9 (8 + bramkarz) – zmiany hokejowe w strefie zmian 5 metrów 

od ławki rezerwowych, ilość dowolna 

13. Rzut karny z linii pola karnego, w serii rzutów karnych odległość zwiększona będzie o 3 

metry  

14. Dotknięcie sufitu lub linek przez piłkę rzut wolny pośredni z miejsca zetknięcia piłki z sufitem 

15. Kary indywidualne: żółta kartka – 1 min, czerwona kartka – 2 min – ukarany gracz nie może 

powrócić na boisko do końca meczu – za niego wchodzi inny zawodnik. 

16. Zabroniony jest odbiór piłki wślizgiem 

17. Odległość od piłki przy wznowieniach gry 5 metrów 

18. Opiekunowie zespołów odpowiadają za porządek i stan szatni oraz natrysków. 

19. Zabronione jest używanie piłek na korytarzach hali 

20. Wejście na teren hali jedynie dla zawodników, trenerów i kierowników, tylko w obuwiu 

sportowym. Rodzice i osoby towarzyszące mogą zawody obserwować z balkonów nad halą 

21. Organizator zapewnia pomoc medyczną. 

22. Zespoły ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków na własny koszt, 

organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki w czasie turnieju. Każdy 

zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie – do wglądu na życzenie sędziego. Trener 

lub kierownik zespołu dostarczając listę zawodników akceptuje regulamin turnieju 

23. Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni. 

24. Wpisowe za udział w turnieju: 300 złotych od drużyny. 

25. Wszelkie kwestie sporne w czasie turnieju, rozstrzygać będzie organizator  

 

 

 


