
REGULAMIN TURNIEJÓW GMINY OBROWO W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ  

ROZGRYWANYCH W SEZONIE 2022/2023 W OSIEKU n/W. 
 

ORGANIZATOR: 

 Urząd Gminy w Obrowie. 
 

TERMIN I MIEJSCE: 

− 06.11.2022 r. hala sportowa w Osieku n/W. od godz. 10.00 

− 04.12.2022 r. hala sportowa w Osieku n/W. od godz. 10.00 

− 15.01.2023 r. hala sportowa w Osieku n/W. od godz. 10.00 

− 12.02.2023 r. hala sportowa w Osieku n/W. od godz. 10.00 

− 12.03.2023 r. hala sportowa w Osieku n/W. od godz. 10.00 
 

UDZIAŁ: 

 Turnieje są adresowane dla dorosłych mieszkańców gminy Obrowo. W drużynie może zagrać 

maksymalnie 2 zawodników spoza gminy. Za udział tych osób jak też niepełnoletnich odpowiedzialność ponosi 

pełnoletni kapitan drużyny ustalony na cały czas trwania turniejów. 
 

ZGŁOSZENIA DRUŻYN: 

 Zgłoszenia drużyn przyjmowane są przez gminnego koordynatora sportu – Dariusza Machajewskiego 

pod adresem machakiwa@wp.pl W zgłoszeniu należy wyszczególnić kapitana z podaniem kontaktu 

telefonicznego i mailowego.  
 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 

 Turnieje są rozgrywane w zależności od ilości zgłoszonych drużyn systemem: „każdy z każdym”- do 5 

drużyn; grupowym – do 16 drużyn. Półfinały (mecze na krzyż). Finały – mecz o III m-ce i o I m-ce. 

 

PROGRAM MINUTOWY: 

 Zgodnie z terminarzem. 
 

CZAS GRY – 2 x 9’; 
 

PRZEPISY GRY: 

✓ na boisku występuje 5 zawodników (4+1) liczba rezerwowych dowolna, zmiany hokejowe; 

✓ piłka futsalowa nr 4 

✓ obowiązują przepisy PZPN bez spalonego 

✓ rzut karny z odległości 7 metrów 

✓ piąty rzut wolny drużyny karany jest rzutem karnym przedłużonym z odległości 9 metrów. 

✓ za niebezpieczne zagranie, wślizg, aut i uderzenie piłką w sufit przyznawany jest rzut wolny pośredni. 

✓ niewłaściwe zachowanie uczestnika jest bezwzględnie karane wykluczeniem okresowym (1 min.), żółtą 

kartką lub czerwoną kartką (brutalna gra, wulgaryzmy, podważanie decyzji sędziego); ukaranie czerwoną 

kartką skutkuje wykluczeniem zawodnika do końca rozgrywanego meczu oraz zakazem gry w meczu 

kolejnym (zakaz ten nie obowiązuje w przypadku gdy czerwona kartka jest konsekwencją drugiej żółtej 

kartki lub sytuacją ratunkową). Po stracie bramki drużyna uzupełnia swój skład. 
 

PUNKTACJA  

✓ wygrana – 3pkt., remis – 1 pkt.; przegrana – 0 pkt. 

o kolejności zajętych miejsc decyduje w kolejności: większa liczba zdobytych punktów, wynik 

bezpośredniego spotkania, lepsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, mała tabela, rzuty 

karne; przy systemie pucharowym lub bezpośredniej eliminacji w przypadku remisu po 3 rzuty karne. 
 

Będzie też prowadzona klasyfikacja na najlepszą drużynę sezonu. Decyduje w niej suma zgromadzonych 

punktów za rozegrane turnieje (I m-ce w turnieju 10 pkt., II m-ce – 8 pkt.,   III m-ce 6 pkt., IV m-ce 4 pkt., V/VI 

– 2 pkt., VII/VIII – 1 pkt.) 

 

NAGRODY:  

Puchar dla zwycięskiej drużyny, piłki i dyplomy dla drużyn I-IV 
 

SPRAWY ORGANIZACYJNE :  

✓ kapitanowie drużyn (OSOBY PEŁNOLETNIE) są odpowiedzialni za właściwe zachowanie regulaminu 

hali sportowej przez drużynę; ponoszą też odpowiedzialność za występ osób niepełnoletnich w jej składzie, 

✓ przebywających w budynku szkoły obowiązuje przestrzeganie aktualnych norm sanitarno-

epidemiologicznych i stosowania się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Ministra Sportu (dezynfekcja, 

zachowanie dystansu społecznego lub zakładanie maseczki przez osoby nie uczestniczące w grze), 

✓ na terenie hali obowiązuje obuwie sportowe z czystą, jasną podeszwą, która nie rysuje podłoża; 

✓ uprasza się o ład i porządek w szatniach i na korytarzach; 

✓ na terenie SZKOŁY obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych;  

✓ organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy; 

✓ zespoły, których zawodnicy będą zachowywali się wulgarnie i nie będą stosowali się do zaleceń 

organizatora zostaną wykluczone z rozgrywek, 

✓ sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator.     
Dariusz Machajewski 

gminny koordynator sportu                        

mailto:machakiwa@wp.pl

