
Regulamin  

Halowego Turnieju w Piłce Nożnej  

o Puchar Burmistrza Michałowa  

(3 lutego 2018) 

 

1. Zespół składa się z maksimum 8 piłkarzy. Na boisku jednocześnie gra 4 zawodników i 

bramkarz. Zmiany hokejowe. 

2. Drużyna musi posiadać swoją nazwę (w języku polskim).  

3. Obowiązuje zakaz wykonywania wślizgów (za wślizg w polu karnym sędzia dyktuje rzut 

karny). Nie wolno trzymać się drabinek. 

4.  Rzut karny wykonujemy z odległości 9m. 

5. Wymiar bramek 2x5 

6. Czas gry:  10 minut bez zmiany stron boiska 

7. Wszystkie rzuty wolne są pośrednie.  

8. Wznowienie gry z autu wykonujemy nogą.  

9. Bramkarz wprowadza piłkę do gry nogą w obrębie swojej połowy boiska.  

10. Kara za przewinienia – 2 lub 5 minut lub wykluczenie do końca spotkania (w czasie 

odbywania kary nie można wprowadzić w to miejsce innego zawodnika).  

11. Za zwycięstwo – 3 pkt, remis – 1 pkt. 

12. O kolejności drużyn w grupie decyduje:  

 - większa liczba punktów 

  - wynik bezpośredniego spotkania 

 - lepsza różnica bramek  

 - większa liczba zdobytych bramek, 

- losowanie (w meczach o miejsca rzuty karne po 3 razy, w przypadku remisu, po jednym 

– do skutku) 

13. System rozgrywek - gra w grupach - każdy z każdym. Półfinały i gra o miejsca (liczba 

grup i drużyn w grupie zależeć będzie od liczby zgłoszonych i będzie ogłoszona przed 

losowaniem) 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i materiałów filmowych 

wykonanych podczas zawodów do umieszczenia na stronie internetowej i w celach 

promocyjnych  

15. Zgłoszenia, na druku będącym załącznikiem do regulaminu, należy składać na portierni 

na pływalni „Na Fali” (ul. Sienkiewicza 21A) w Michałowie, przesłać mailowo 

sekretariatmosir@michalowo.eu lub faxem na nr (85) 7189 424 do dnia 1 lutego 2018 

roku (do godz. 15.00 - czwartek) 

16. Losowanie grup turniejowych odbędzie się dnia 1 lutego 2018r. o godz. 15.30 – 

czwartek, na terenie pływalni. Wskazana obecność kapitanów zespołów. Najlepsze 

drużyny  z ubiegłorocznego turnieju będą rozstawione. 

17. Rozpoczęcie zawodów 3 lutego 2018r. w sobotę o godz. 9.00.  
18. Każda drużyna otrzyma dyplom, puchar, zawodnicy z miejsc 1-3 medale. Organizatorzy wręczą 

indywidualne statuetki w kilku wybranych kategoriach.   

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

mailto:mosir@michalowo.eu


Załącznik do regulaminu  

 

 

Halowy Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Michałowa  

(3 lutego 2018) 

 

 

……………………………………………………………………… 
(nazwa drużyny) 

 

 

  Imię i nazwisko     Podpis 

 

1……………………………………………   …..…………………………. 

 

 

2……………………………………………   …………………………………… 

 

 

3……………………………………………   …………………………………… 

 

 

4……………………………………………   …………………………………… 

 

 

5……………………………………………   …………………………………… 

 

 

6……………………………………………   …………………………………… 

 

 

7……………………………………………   …………………………………… 

 

 

8……………………………………………   …………………………………… 

 

 
W przypadku osoby niepełnoletniej wymagany jest podpis jednego z  rodziców lub opiekunów prawnych. 

Zgłoszenie należy dostarczyć do dnia 1 lutego 2018 roku do godz. 15.00 (czwartek) na portierni pływalni „Na Fali” 

w Michałowie (ul. Sienkiewicza 21A); przesłać mailowo sekretariatmosir@michalowo.eu  lub faxem (85) 

7 189 424. Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju piłkarskim. Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z moim udziałem w pikniku „Rower moją pasją”  zgodnie z 

ustawą  z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.). 

Zobowiązujemy się do przestrzegania Regulaminu. Potwierdzamy wiarygodność danych. 

 

 

…………………………………………… 
(podpis kapitana) 

 

……………………………………………    …………………………………………. 

 (mail kapitana)       (telefon kapitana) 
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