
 
 
 
 

REGULAMIN 
II Otwartego Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Potęgowo 

  
§ 1. CELE 

Rozwijanie aktywności sportowej, propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, rekreacji, 
podnoszenie sprawności fizycznej oraz integracja społeczności lokalnej. 

  

§ 2. ORGANIZATORZY 

Organizatorami Turnieju są 
Gmina Potęgowo 

we współpracy z Klubem Sportowym „KS Potęgowo” 

§ 3. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK 

Turniej zorganizowany będzie dnia 24 - 25.02.2018 r. (sobota- niedziela)  
w hali Szkoły Podstawowej w Potęgowie. 

 

§ 4. UCZESTNICY 

 Prawo udziału mają wszyscy zawodnicy, którzy nie są zrzeszeni w klubach sportowych powyżej „A” klasy. 
 Każda drużyna składa się z maksymalnie 10 osób. 

 Prawidłowość listy zgłoszeniowej potwierdzają Organizatorzy. 

 W turnieju może wystąpić amatorski zespół (spełniający wyżej wymienione warunki) złożony z osób 
niepełnoletnich, będący pod opieką pełnoletniego trenera bądź kierownika drużyny – warunek konieczny. 

 

§ 5. ZASADY I SYSTEM ROZGRYWEK 

 Mecze rozgrywane są na boisku o wymiarach 40m X20m. 

 Bramki mają wymiar 3m X 2m. 

 Mecze rozgrywane są piłką przeznaczoną do gry w piłkę nożną na hali.  
 Bramkarz może chwytać piłkę w ręce tylko w polu karnym.  

 Zawodnicy każdej drużyny, za wyjątkiem bramkarza, występują w jednolitych strojach, 

 Bramkarze obydwu zespołów muszą różnić się wyraźnie ubiorem od pozostałych zawodników występujących 
na boisku. 

 Prawo wyboru koszulek przysługuje zespołowi wymienionemu w protokolanta pozycji „goście”. 

 W trakcie meczu zawodnicy występują w obuwiu sportowym odpowiadającym wymogom nawierzchni. 

 Na ławce rezerwowej mogą przebywać zawodnicy oraz osoby z obsługi danej drużyny.  
 Każdy mecz rozpocząć musi minimum 5 zawodników z każdej drużyny.  

 W trakcie meczu na boisku każdą drużynę reprezentuje 5 zawodników, z których jeden pełni funkcję 
bramkarza. 

 Ilość zmian zawodników w drużynie jest nieograniczona (zmiany hokejowe). 
 Turniej prowadzi sędzia, który odpowiada za przebieg i bezpieczeństwo w czasie gry.  

 Rozstrzygnięciom sędziego podlegają również przewinienia dokonywane podczas chwilowej przerwy w grze 
oraz gdy piłka jest poza grą, a także po zakończeniu meczu.  

 Jurysdykcji sędziego podlegają również zawodnicy rezerwowi oraz osoby obsługi drużyny.  



 Rozstrzygnięcia sędziego dotyczące faktów związanych z grą są ostateczne. 
 Sędzia ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika wówczas, gdy zawodnik nie zachowuje się sportowo lub jest 

w stanie wskazującym po spożyciu alkoholu. 

 Ukaranie zawodnika żółtą kartką skutkuje czasowym (1 lub 2 minuty, w zależności od decyzji sędziego) 
wykluczeniem zawodnika z gry. Drużyna przez ten czas gra w osłabieniu. Po upływie kary zawodnik wraca na 
boisko. 

 Ukaranie zawodnika czerwoną kartką skutkuje wykluczeniem zawodnika do końca trwania meczu. Drużyna 
gra przez 5 minut w osłabieniu. Po upływie kary na boisko może wejść inny zawodnik. 

 Aut boczny musi zostać wykonany w ciągu 5 sekund, przeciwnym wypadku sędzia odgwizduje aut dla drużyny 
przeciwnej. 

 Bramkarz nie może chwytać piłki w ręce po podaniu od zawodników swojej drużyny. 
 W czasie wykonywania rzutów wolnych, z autu, z rogu, zawodnik drużyny przeciwnej musi zachować 

odległość 4 metrów od piłki. 

 Rzut karny wykonywany będzie z odległości 7 metrów od linii bramkowej.  

 System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn. 

 

§ 6. PUNKTACJA 

 Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów.  

 kolejności miejsc w grupie decyduje większa liczba zdobytych punktów. 

 W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły o kolejności decydują kolejno: 
1. wynik bezpośredniego spotkania; 

2. lepsza różnica bramek w całym turnieju; 
3. większa liczba zdobytych w całym turnieju bramek. 

 W przypadku remisu w meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, przeprowadza się serię trzech 
rzutów karnych. 

 W przypadku remisu po karnych, rzuty karne strzelane są na przemian, aż do wyłonienia zwycięzcy. 
  

§7. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 Wszystkie drużyny Turnieju otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

 Prowadzona jest klasyfikacja na: najlepszego zawodnika, strzelca i bramkarza turnieju. 

  
§8. ZGŁOSZENIE DRUŻYNY 

Zgłoszenie drużyny uznaje się za kompletne poprzez wpłatę wpisowego na konto organizatora:  

 
38 9315 0004 0016 7833 2000 0010  

z dopiskiem : „Wpisowe na turniej – NAZWA DRUŻYNY”  
 

oraz kontakt telefoniczny pod nr tel. 601 505 951 lub 501 290 675  
i przedstawienie organizatorowi dowodu wpłaty (plik PDF, skan, zrzut ekranu, MMS itp.).  

 
Do turnieju przystąpią pierwsze 24 zespoły, które dokonają kompletnej,  

prawidłowej rejestracji u organizatora.  
 

Potwierdzenia uczestnictwa można przesyłać na e-mail organizatora: pts@potegowo.pl 
 

 
§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Mecze rozgrywane są zgodnie z regulaminem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje organizator turnieju 

mailto:pts@potegowo.pl

