
REGULAMIN

IX HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ OŚRODKÓW

KURATORSKICH  APELACJI WROCŁAWSKIEJ POD

HONOROWYM  PATRONATEM  PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO 

W ŚWIDNICY PANA ANATOLA GULA

ŚWIEBODZICE, 04.03.2017 r.

I. C E L

1. Popularyzacja i upowszechnianie sportu wśród młodzieży

2. Ukazanie młodzieży roli sportu, jako alternatywy dla używek (alkoholu, papierosów,

narkotyków) oraz sposobu na pożyteczne dla zdrowia spędzanie czasu wolnego.

3. Kształtowanie właściwych i pożądanych społecznie nawyków oraz postaw

4. Przeciwdziałanie  postępującym  zjawiskom  patologicznym  poprzez  uczestnictwo

młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych oraz imprezach   i    zawodach   sportowych.

5. Wyrabianie postawy szacunku dla przeciwnika w myśl zasady „fair play”

II.  ORGANIZATORZY

1. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

2. Stowarzyszenie Bona Fide w Świebodzicach

3. Biuro Kuratora Okręgowego w Świdnicy

4. Ośrodek Kuratorski nr 3 w Wałbrzychu

5. Urząd Miasta w Świebodzicach

6. OSiR w Świebodzicach



7. MOPS w Świebodzicach

III. Termin i miejsce

1. Termin: 04.03.2017 r., godz. 09.00-15.00

2. Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa OSiR w Świebodzicach ul. Mieszka Starego 6

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

. W zawodach uczestniczyć może :

1. Młodzież Ośrodków Kuratorskich Apelacji Wrocławskiej oraz  gościnnie młodzież ze 

świetlicy środowiskowej w Świebodzicach

V.  ZGŁASZANIE DRUŻYN

1. Każda drużyna wyznacza osobę (kierownik drużyny) do kontaktów z organizatorem.

2. Warunkiem przyjęcia zespołu do rozgrywek jest złożenie przez kierownika drużyny

aktualnego  dokumentu  ze  zdjęciem  poświadczającego  tożsamość  zawodnika,  listę

zawodników(zgłoszenie) podpisaną przez Kierownika Zespołu i Kierownika Ośrodka.

3. Udział  w Turnieju należy potwierdzić do 01.03.2017 r  e-mailem do organizatora -

maciej.wiecek@walbrzych.sr.gov.pl

4. Kierownik drużyny musi równocześnie ze zgłoszeniem dostarczyć pisemną zgodę 

opiekunów na udział nieletniego zawodnika w turnieju

5. Jedna drużyna może zgłosić do turnieju 8 zawodników.

6. Jeżeli drużyna nie stawi się o godz. 9.30 na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej         

w Świebodzicach, automatycznie zostaje zdyskwalifikowana z udziału w Turnieju.



VI.  SYSTEM ROZGRYWEK

1. Halowy Turniej Piłki Nożnej zostanie rozegrany w systemie ustalonym w zależności 

od ilości zgłoszonych drużyn.

VII. PRZEPISY GRY

1. Drużyna składa się maksymalnie z 8 zawodników i występuje w jednolitych strojach

(bramkarz musi grać w stroju odróżniającym się kolorystycznie od strojów drużyny).

2. Zespoły na parkiecie grają w składach – 4 zawodników w polu + bramkarz.

3. Czas gry 2 x 5 min, 

4. Pomiędzy połowami meczu nie ma przerwy, czas zatrzymywany jest tylko i wyłącznie

w  przypadku  przerwy  w  grze  spowodowanej  kontuzją,  egzekwowaniem  rzutu

karnego, celowego opóźniania wznowienia gry, wypadnięcia piłki poza boisku np. na

trybuny bądź balkon.

5. Zmiany  zawodników  w  trakcie  gry  prowadzone  są  w  systemie  „hokejowym”

w „strefie zmian”.

6. Kary dla zawodników:

 Pierwsza żółta kartka w meczu - kara - drużyna gra w osłabieniu 2 minuty.

 Druga  żółta  kartka  w  meczu  otrzymana  przez  tego  samego  zawodnika  jest

równoznaczna  z  okazaniem zawodnikowi  czerwonej  kartki  i  wykluczeniu  jego

z  gry  w  tym  spotkaniu  (zawodnik  musi  udać  się  do  szatni)  a  drużyna  gra

w osłabieniu przez 2 minuty.

 Czerwona kartka – zawodnik jest odsunięty od występu w conajmniej 1 meczu,

chyba,  że  Organizator  na  podstawie  wniosku  Sędziego  zadecyduje

o podwyższeniu kary.

 Jeżeli  zawodnik podczas meczu wywoła bójkę lub na boisku będzie nagminnie

używał wulgaryzmów zostaje zdyskwalifikowany do końca turnieju.

 Jeżeli słów wulgarnych będzie używał zawodnik pozostający na ławce rezerwowej

wówczas  boisko  na  czas  2  minut  będzie  musiał  opuścić  grający  zawodnik

wyznaczony przez opiekuna drużyny.

7. Piłkę do gry bramkarz wprowadza tylko nogą.

8. Uderzenie piłką w sufit powoduje rzut autowy dla przeciwnika.



9. Rzut  autowy  wykonywany  jest  nogą  i  jest  traktowany  jako  rzut  pośredni, czyli

strzelając na bramkę nie można zdobyć gola.

10. Rzut karny wykonywany jest z punktu odległego 7 metrów od bramki.

11. Obowiązuje odległość 5 metrów od piłki przy wykonywaniu stałych fragmentów gry.

12. Obowiązuje przepis o podawaniu piłki do bramkarza(bramkarz nie może złapać piłki

podanej od zawodnika ze swojej drużyny)

13. Przepis o spalonym nie obowiązuje.

VIII. KLASYFIKACJA ZESPOŁÓW

1. Ocena gry o mistrzostwo jest następująca: za każde wygrane spotkanie przyznaje się

drużynie 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegrane 0 pkt.

2. Kolejność  zespołów  w  tabeli  ustala  się  wg.  przyznanych  punktów.  W  przypadku

uzyskania równej ilości punktów o miejscu decydują:

 Przy  dwóch  zespołach:  -  większa  ilość  punktów  przyznanych  w  spotkaniach

między tymi zespołami. Przy dalszej równości lepszy stosunek bramek zdobytych

do straconych we wszystkich spotkaniach turnieju.

 Przy więcej niż dwóch zespołach - należy dokonać oddzielnej klasyfikacji biorąc

pod uwagę tylko wyniki spotkań między drużynami z równą ilością przyznanych

punktów.  Jeżeli  nadal  jest  równość  decyduje  korzystniejszy  stosunek  bramek

zdobytych  do  straconych  w  dodatkowej  klasyfikacji.  Przy  dalszej  równości

korzystniejszy stosunek bramek zdobytych do straconych we wszystkich meczach

turnieju.



IX. NAGRODY

 Pierwsze miejsce zostanie nagrodzone finansowo 3000 zł, pucharem, dyplomem  oraz 

medalami

 Drugie miejsce zostanie nagrodzone finansowo 2500 zł,  pucharem, dyplomem  oraz 

medalami

 Trzecie miejsce zostanie nagrodzone finansowo 2000 zł, pucharem, dyplomem  oraz 

medalami

 Przewidziane nagrody dla najlepszego strzelca i bramkarza turnieju



 Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe nagrody

Trwają rozmowy o zwiększenie puli nagród

X. INFORMACJE

 w sprawie organizacyjnych, regulaminu oraz systemu rozgrywek i przepisów gry:

 Maciej Więcek-694 633 751

XI. PROPONOWANY PROGRAM ZAWODÓW

 Godz. 9.00-zapisy i weryfikacja drużyn

 Godz. 9.30-oficjalne otwarcie turnieju przez Organizatorów i zaproszonych gości

 Godz. 10.00-rozpoczęcie zawodów

 Godz. 12.00-13.00- posiłek

 Godz. 14.00- zakończenie zawodów

 Godz. 14.20- wręczenie nagród

 Godz. 14.40- oficjalne zamknięcie turnieju

Dokładny program zawodów będzie ustalony podczas weryfikacji w dniu 04.03.2017 r.

XII. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas turnieju i za

rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

2. Organizator  zapewnia  uczestnikom  turnieju  oraz  opiekunom  drużyn  wyżywienie,

które podane będzie na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej

3. Za  usterki  stwierdzone  w  szatniach  oraz  na  terenie  Hali  Sportowo-Widowiskowej

w Świebodzicach odpowiedzialność ponoszą drużyny.

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

piwa oraz palenia papierosów.

5. W  przypadku  nagminnego  łamania  regulaminu,  drużyna  zostaje  wykluczona

z rozgrywek i poproszona o natychmiastowe opuszczenie obiektu.



6. Prawo  interpretacji  Regulaminu  Halowego  Turnieju  Piłki  Nożnej  Ośrodków

Kuratorskich Okręgu Świdnickiego przysługuje organizatorowi.

7. O  wszystkich  innych  sprawach  związanych  z  przeprowadzeniem  turnieju,  a  nie

ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.

ZGŁOSZENIE DO IX HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

OŚRODKÓW KURATORSKICH  APELACJI WROCŁAWSKIEJ 

ŚWIEBODZICE, 04.03.2017 r.

  

....................................................
(nazwa Ośrodka Kuratorskiego)

Lp. Imię i nazwisko zawodnika)
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   (podpis Kierownika Zespołu)1

…………………………………………….

             (podpis Kierownika Ośrodka)

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia..................................................

1 Kierownik swoim podpisem zaświadcza, iż zawodnik jest uczestnikiem Ośrodka Kuratorskiego



                                                                           


