
REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ       
RZĄŚNIA CUP 2020  

 

ORGANIZATOR: 

LKS CZARNI RZĄŚNIA 

ZAWODNICY 

W zawodach mogą brać udział mieszkańcy Gminy Rząśnia oraz zawodnicy związani z klubem LKS  

Czarni Rząśnia, zawodnicy muszą mieć ukończone 16 lat. 

MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWEK  

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Rząśni 12 stycznia 2020 r. (niedziela) rozpoczęcie 

zawodów 09:00. 

ZGŁOSZENIE  

1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny do 08.01.2020. Zgłoszenia przyjmowane na 

Orliku, koordynator Marcin Brożyna lub telefonicznie  pod numerem: 785334535. 

2. Organizator ma prawo do wprowadzenia limitu drużyn biorąc pod uwagę ograniczenia 

czasowe rozgrywek oraz bezpieczeństwo uczestników. 

ZESPÓŁ  

1. Drużyna może składać się z co najwyżej 12 zawodników (6 grających + 6 rezerwowych).  

2. Zawodników obowiązuje posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. 

3. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. 

STRÓJ SPORTOWY 

1. Wszyscy zawodnicy w danej drużynie powinni mieć jednolite koszulki. 

2. Obowiązuje obuwie halowe. 

ZASADY GRY 

1. Przepisy obowiązujące w trakcie gry są zgodne z przepisami PZPN. Wprowadza się zakaz gry 

wślizgiem. 

2. Czas gry to 12 minut  bez przerwy w fazie grupowej oraz po 15 minut w fazie pucharowej 

(organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian odnośnie czasu meczu).  

3. Dozwolone są dowolne (hokejowe) zmiany zawodników. 

4. Eliminacje rozgrywane są w grupach „każdy z każdym”.  

5. Ćwierćfinały i finały rozgrywane są systemem pucharowym lub innym (decyduje organizator w 

zależności od liczby drużyn oraz dostępnego czasu).  

6. Za zwycięstwo w eliminacjach drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 

punktów. 

7. O kolejności w grupie decyduje kolejno: 



➢ liczba punktów, 

➢ wynik bezpośredniego spotkania, 

➢ większa różnica bramek, 

➢ liczba strzelonych bramek, 

➢ rzuty karne. 

8. Obowiązują kary minutowe oraz kartki. 

9. Niesportowe zachowanie zawodników będzie karane. 

10. Weryfikacji zawodników mogą dokonać sędziowie lub organizatorzy na wniosek kapitana 

drużyny przeciwnej przed, w przerwie i po meczu.  

11. W przypadku stwierdzenia udziału nieuprawnionego zawodnika zespół zostaje wykluczony z 

rozgrywek.  

12. Imiennych weryfikacji na listach zgłoszeń można dokonać przed rozpoczęciem pierwszego 

meczu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. obowiązuje obuwie sportowe na białej lub kauczukowej podeszwie, 

2. rozstrzygnięcie spraw spornych oraz ich interpretacja należy do organizatora, 

3. szczegółowy harmonogram Turnieju zostanie sporządzony po zgłoszeniu wszystkich drużyn, 

4. organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania turnieju, 

5. w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia w porozumieniu z organizatorem, 

6. uczestnicy turnieju zobowiązani są ubezpieczyć się we własnym zakresie, 

7. organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry, 

natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych, a 

także za skutki wypadków przed, po i w czasie gry każdego z zawodników, 

8. uczestnicy zawodów muszą posiadać dokument stwierdzający tożsamość osoby, 

9. organizator zwraca się z prośbą do uczestników zawodów o niespożywanie alkoholu w trakcie 

trwania turnieju jeżeli jest jego czynnym uczestnikiem, 

10. organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zawodnika znajdującego się pod wpływem 

alkoholu.  

 


