
                                     Załącznik Nr 1 
           do Zarządzenia nr  53/2021  Dyrektora GOKiS z dnia 02.11.2021 

 

 

REGULAMIN 

III TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR 

WÓJTA GMINY CELESTYNÓW 12.12.2021 r.  

 

I. Cel: 

Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, podnoszenie sprawności fizycznej, 

popularyzacja gry w halową piłkę nożną  i integracja środowiska poprzez sport. Możliwość 

zaprezentowania swoich umiejętności siatkarskich podczas rywalizacji sportowej. 

II. Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie 

III. Termin i miejsce: 

Turniej odbędzie się w niedzielę 12 grudnia o godzinie 9:00 na obiekcie Hali Sportowej w 

Celestynowie przy ul. prof. Hilarego Koprowskiego 2. 

 

IV. System rozgrywek: 

1. I runda system  grupowy    

2. II runda system play off   

 

V. Zasady uczestnictwa: 

1. Udział w turnieju  jest bezpłatny. 

2. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 8 drużyn.  

3.Kazda drużyna może posiadać maksymalnie 10 zawodników/zawodniczek. W turnieju biorą 

udział zespoły męskie i mieszane. 

4.W każdej drużynie może występować maksymalnie 3 zawodników/zawodniczek,  

którzy/które występują w oficjalnych rozgrywkach PZPN od klasy „B” i powyżej. 

5. Zawodnik/zawodniczka może reprezentować w danym turnieju tylko jeden zespół.  

6. W przypadku drużyny - reprezentacji szkół musi w zgłoszeniu znaleźć się osoba sprawująca 

funkcję opiekuna - trenera. 



7. Uczestniczący winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków. 

8. W przypadku drużyn koleżeńskich lub osiedlowych, jeżeli zawodnicy/zawodniczki nie 

mają ukończonego 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców (opiekunów 

prawnych) na udział w turnieju, którą wraz z kartą zgłoszenia przedkłada organizatorom 

kapitan zespołu. 

9. Tożsamość zawodników/zawodniczek mogą sprawdzić kapitanowie drużyn w obecności 

sędziego  prowadzącego mecz lub organizatora przed rozpoczęciem spotkania. 

10. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.  

11. Uczestnicy turnieju winni są stosować się do aktualnych zasad bezpieczeństwa związanych 

z pandemią wirusa COVID-19. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w 
szatni.  

13. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW podczas turnieju. 

14. Zawodnicy startują w turnieju na własną odpowiedzialność i oświadczają, że nie mają 
żadnych przeciwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne 
uczestników podczas trwania zawodów.  

 

 

 

 

VII. Wymogi regulaminowe. 

1. Rozgrywki przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZPN. 

2. Udział w danym meczu zawodnika nieuprawnionego powoduje walkowera. 

3. Organizatorzy zapewniają do rozgrywek piłki typu „ Select”. 

4. Wszelkie szkody spowodowane na obiekcie Hali Sportowej  i terenie przyległym, pokrywają 

bezpośredni sprawcy. 

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i 

środków odurzających  na terenie Hali Sportowej w Celestynowie. 

6. O innych sprawach nie ujętych regulaminem decydują: sędzia zawodów i organizator.              

7.  Zgłoszenie drużyny jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 



 

VII. PRZEPISY GRY 

1. Czas gry wynosi 2x 10 minut (dwie połowy) 
2. Mierzący czas zatrzymuje zegar w trakcje meczu na wyraźne wskazanie przez sędziego 
głównego   
3. Bramka ma wymiary 3 x 2 m   
4. Pole bramkowe wyznacza linia 6 m od piłki ręcznej    

5. Drużyna liczy z rezerwowymi max 10 zawodników w turnieju  

6. W grze bezpośrednio bierze udział 5 zawodników w tym bramkarz,   

7. Ilość zmian w trakcie meczu dowolna, zmiany tzw. hokejowe w wyznaczonej od strony 
trybun od strony własnej ławki rezerwowych.  

8. Bramka jest uznana gdy piłka całym obwodem przejdzie za linię bramkową,   
9. Rzut karny wykonuje się z linii 7 m.,   
10. Auty boczne wykonuje się nogą z linii boiska,   
11. Aut bramkowy bramkarz wybija nogą w obrębie własnej połowy,   
12. Za dotknięcie piłką konstrukcji dachu przyznaje się rzut wolny pośredni z połowy boiska,   
13. Bramkę można zdobyć bezpośrednio z rzutu wolnego bezpośredniego, rozpoczęcia gry, 
rzutu rożnego lub dowolnego strzału samobójczego,   
14. Nie uznaje się bramki zdobytej bezpośrednio z autu bocznego   i bramkowego oraz rzutu 
pośredniego sygnalizowanego przez sędziego przez podniesienie ręki,  
15. Na wykonanie wszystkich tzw. stałych fragmentów gry drużyna ma 4 sekundy przy 
prawidłowym ustawieniu rywali. Po przekroczeniu czasu piłkę przejmuje drużyna przeciwna,   
16. Odległość obrońcy od piłki podczas wykonywania rzutów i autów wynosi minimum 3 m 
(kara ostrzeżenia, a następnie żółta kartka)   

 

17. Gra niedozwolona: tak jak w przepisach PZPN i dodatkowo zakaz stosowania tzw. 
wślizgów oraz ostrej walki "bark w bark". 

18. Za niesportowe zachowanie lub przewinienie sędzia nakłada na zawodnika  dwu 
minutową karę. 

19. Przy ukaraniu drużyny karą 2 minut, po stracie bramki w tym czasie przez tą drużynę, 
zawodnik wykluczony wraca do gry, wyjątek - nie liczy się jako bramka zdobyta sytuacji gdy 
faul ukarany jest rzutem karnym, dopiero następna bramka upoważnia do powrotu na boisko   
 
20. Za zachowania brutalne i obraźliwe następuje dyskwalifikacja zawodnika za pomocą 
czerwonej kartki lub słownej sygnalizacji sędziego lub organizatora turnieju.   
21. Ukarany zawodnik dyskwalifikacją nie ma prawa brać udziału w meczach już do końca 
danego turnieju, oraz zasiadać na ławce rezerwowych.   

 



22. Punktacja:  

- zwycięstwo – 3 pkt, 
- remis – 1 pkt,  
- porażka – 0 pkt,  
- walkower – 3 pkt, stosunek bramek 3:0,  

23. O kolejności miejsc w końcowej tabeli decydują kolejno:  

- większa liczba zdobytych punktów,  
- przy równej liczbie zdobytych punktów korzystniejszy bilans pomiędzy 

zainteresowanymi drużynami, a w przypadku gdy jednakową ilość punktów 
zdobędzie więcej niż 2 zespoły, wówczas sporządza się tzw. „małą tabelę” 
uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami,  

- korzystniejsza różnica bramek, - większa ilość zdobytych bramek, - rzuty karne. 
  
24.Ubiór zawodników  
  
            - Drużyny biorące udział w Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Celestynów powinny posiadać  koszulki jednolitego koloru.  

            - Organizator zapewnia odpowiednie znaczniki dla zawodników, które 
wykorzystywane są tylko w sytuacjach gdy kolorystyka ubioru obydwu drużyn jest do siebie 
zbliżona.  

  
   
  
 
 
 
 
 
 

 

 

VII. Nagrody. 

1. Za zajęcie czwartego miejsca – puchar. 

2. Za zajęcie miejsc od jeden do trzech – puchar i medale.  

 

IX. Zgłoszenia. 

1. Zgłoszenia do rozgrywek przyjmowane są do dnia 08.12.2021 roku do godziny 16:00. 

2. Zgłoszenia przyjmowane są  drogą elektroniczną na adres e-mail:  sport@gokcelestynow.pl  

 telefon kontaktowy: 798082029 



3. Pełne zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:  

- wypełnioną Kartę Zgłoszeniową zawierającą oświadczenia zawodników, 

- pisemne zgody rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich). 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych.  

4. Wszystkie zgłoszone zespoły będą poinformowane o dokładnym terminarzu rozgrywek 

drogą mailową na trzy dni przed rozpoczęciem rozgrywek. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rozgrywek. 


