
REGULAMIN XVI TURNIEJU W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOPRZYWNICA

29 lutego 2020 r.

CEL TURNIEJU

Rozwijanie aktywności sportowej, propagowanie zdrowego, aktywnego spędzania wolnego czasu,
integracja środowiska gminnego.

TERMIN

Rozpoczęcie turnieju: 29 luty 2020 r. godz. 09.00 – faza grupowa

MIEJSCE

Hala Sportowa przy Zespole Placówek Oświatowych w Koprzywnicy

ORGANIZATOR

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Koprzywnica,  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Kultury  i  Sportu
w Koprzywnicy, Zespół Placówek Oświatowych w Koprzywnicy 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia  do  turnieju  należy  dokonać  w  terminie  do  24  lutego  2020  r.  do  godziny  15.00
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy na formularzu stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu. Przy zgłoszeniu należy również dostarczyć:
 wypełnione oświadczenie o stanie zdrowia zawodników (załącznik nr 2),
 jeżeli zawodnik nie ukończył 18 lat zgodę rodziców na udział w turnieju (załącznik nr 3),
 zgodę na wykorzystywanie wizerunku (załącznik nr 4),
 podpisane oświadczenie RODO (załącznik nr 5).

UCZESTNICTWO

 Każdy zespół może się składać z max. 10 zgłoszonych zawodników.
 Zgłoszeni zawodnicy muszą być mieszkańcami gminy Koprzywnica.
 W drużynie dopuszcza się max. 3 zawodników, którzy w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020

występowali w rozgrywkach organizowanych przez okręgowe związki piłki nożnej.
 Zawodnik zgłoszony do drużyny musi  mieć ukończone 16 lat.  Organizator  zastrzega sobie

prawo  sprawdzenia  dowodów  tożsamości  zawodników  lub  innych  dokumentów
potwierdzających  tożsamość.   W  przypadku  zawodników,  którzy  nie  ukończyli  18  lat
obowiązuje  pisemne  oświadczenie  rodziców  lub  prawnych  opiekunów  zezwalające  na
uczestnictwo w turnieju. 

 Drużyna  niespełniająca  zasad  określonych  niniejszym  regulaminem  przegrywa  mecz
walkowerem.

 Każdy zawodnik może występować tylko w jednej drużynie biorącej udział w Turnieju.
 Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów

gry w turnieju oraz regulaminu obiektu Hali Sportowej.
 W kwestiach spornych decydujący głos ma Organizator.
 Każdy zawodnik  biorący udział  w  turnieju  musi  posiadać  aktualne  badania  lekarskie  oraz

opłacone  ubezpieczenie  NNW.  W  przypadku  braku  aktualnych  badań  lub  braku
ubezpieczenia NNW zawodnik nie może brać udziału w rozgrywkach.

 Do 27 lutego kapitanowie zgłoszonych drużyn zgłoszą się do MGOKiS celem podpisania
dokumentów potwierdzających zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
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SYSTEM i CZAS ROZGRYWEK

Uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn. Dokładny system podany zostanie na 30 min przed
rozpoczęciem zawodów. 

PRZEPISY GRY

1. Bramkarz  po  aucie  bramkowym  wprowadza  piłkę  do  gry  ręką  lub  nogą  (bez  ograniczeń
„połowy boiska”).

2. Po aucie bocznym zawodnicy wprowadzają piłkę do gry nogą z linii autowej.
3. Po  odbiciu  piłki  o  sufit  sędzia  dyktuje  rzut  wolny  pośredni  najbliżej  miejsca,  w  którym

dotknęła.
4. O zatrzymaniu czasu gry decyduje sędzia.
5. Na polu gry podczas meczu w jednej drużynie występuje 4 zawodników + bramkarz.
6. Kary czasowe: 
 żółta kartka – 2 minuty;
 2 żółta kartka – wykluczenie do końca meczu;
 Po bezpośrednim otrzymaniu czerwonej kartki zawodnik jest wykluczony z meczu oraz nie

może grać w kolejnym meczu. Po upływie 2 minut zawodnika ukaranego czerwoną kartką
może zastąpić zawodnik z ławki rezerwowych.

7. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania obuwia halowego i stroju sportowego.
8. Liczba zmian w czasie gry jest nieograniczona.
9. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów od bramki.
10. Zakaz  wykonywania  wślizgów  (rzut  wolny  pośredni)  oprócz  bramkarza  w  polu  karnym

zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Bramkę można zdobyć bezpośrednio przy rozpoczęciu lub wznowieniu gry ze środka boiska.
12. Czas rozpoczęcia gry przy stałym fragmencie oraz wznowienie jej przez bramkarza wynosi 4

sekundy.
13. Zawodnik winien być napomniany, gdy:

 narusza przepisy gry
 używa wulgarnych słów
 okazuje niezadowolenie z decyzji sędziego
 zachowuje się niesportowo

14. Zawodnik może zostać wykluczony z turnieju za wybitnie niesportowe zachowanie, o czym
decydują sędziowie wraz z organizatorem.

NAGRODY

W turnieju przewidziano nagrody: puchary i dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Na  terenie  Hali  Sportowej  obowiązuje  całkowity  zakaz  spożywania  alkoholu  i  palenia

papierosów.
2. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  pozostawione  bez  opieki  na  terenie

obiektu.
3. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  stan  zdrowia  uczestników  oraz  za  urazy  i

kontuzje powstałe w trakcie trwania imprezy.
4. Organizator  pozostawia  sobie  prawo  ostatecznej  interpretacji  niniejszego  regulaminu  oraz

rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem.
5. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zawody.
6. Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników turnieju.
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ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENA DRUŻYNY

Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

Załącznik nr 3 – ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ W TURNIEJU

Załącznik nr 4 – ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Załącznik nr 5 – RODO
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