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REGULAMIN 

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI WOJEWÓDZKICH 

OBCHODÓW DNIA WETERANA 

Organizacja turnieju ma na celu upamiętnienie Dnia Weterana i integracje funkcjonariuszy  

i żołnierzy biorących udział w Misjach Poza Granicami Państwa. 

Sprawy ogólne  

§ 1 

1. Halowy turniej piłki nożnej z okazji wojewódzkich obchodów DNIA WETERANA - nazywany 

dalej Turniejem 

2. Turniej rozgrywany będzie w Czeladzi w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR przy  

ul. Sportowej 2 w dniu 28.05.2019 r. o godzinie 8:00. 

3. Turniej jest turniejem zamkniętym, w którym udział biorą drużyny, które otrzymały zaproszenie. 

4. Bezwzględnie należy podporządkować się wszelkim uwagom ze strony Organizatora turnieju 

dotyczącymi użytkowania obiektu. Obiekt, na którym będą toczyć się rozgrywki jest terenem 

Miasta Czeladź, na którym zabronione jest spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu. 

§ 2    

1. Organizatorem turnieju jest Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych 

„SZTURMAN", Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie oraz Urząd Miasta Czeladź. 

Uczestnicy - drużyny deklarują uczestnictwo w rozgrywkach na zasadzie dobrowolności. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny najpóźniej do dnia 17.05.2019 r. 

poprzez przesłanie zgłoszenia na pocztę e-mail: a.burzywoda@fundacjaszturman.pl. 

Lista zawodników to max 10 zawodników wpisanych do protokołu meczowego. 
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System rozgrywek   

§ 3 

Mecze będą odbywać się w oparciu o ogólne przepisy PZPN. 

§ 4 

Rozgrywki odbywać się będą w systemie „każdy z każdym" w grupach, a następnie wygrani  

z grup zagrają mecze finałowe. (system grupowy zostanie opracowany w zależności od ilości 

zgłoszonych zespołów)  

§ 5 

Wszystkie mecze będą rozgrywane zgodnie z terminarzem, który zostanie przekazany kapitanom 

w dniu rozpoczęcia turnieju. 

§ 6 

Po zakończeniu rozgrywek zostanie ustalona tabela, a o kolejności decydować będzie:    

1. większa liczba zdobytych punktów, 

2. lepszy bilans bezpośrednich spotkań, 

3. korzystniejsza różnica bramek, 

4. większa liczba zdobytych bramek, 

Postanowienia szczegółowe 

§ 7 

W drużynach występować mogą zawodnicy posiadający status weterana lub weterana 

poszkodowanego. W przypadku braku weteranów w zawodach mogą brać udział żołnierze lub 

pracownicy instytucji biorących udział w turnieju. W zawodach nie mogą brać udziału osoby 

będące czynnymi zawodnikami PZPN. 

1. Powołuje się Komisję Techniczno-Odwoławczą Turnieju w skład, której wchodzą:   

• jeden przedstawiciel Organizatora: .............................. 

•  dwóch przedstawicieli drużyn biorących udział w turnieju: .............................. ......................... 

2. Mecze rozrywane będą na hali 2 x 7 minut z przerwą 1 minutową. 

3. Spotkania będą prowadzone przez sędziów posiadających uprawnienia zgodnie  

z obowiązującymi przepisami PZPN i niniejszego regulaminu. 
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4. Zmiany zawodników w trakcie meczu można przeprowadzać systemem hokejowym tzw. 

zmiany lotne w wyznaczonej strefie boiska-strefa zmian została wyznaczona od wysokości 

linii pola karnego do linii końcowej boiska. Zawodnicy zmieniają się w strefie zmian tylko na 

swojej połowie. 

5. Zawodnik wchodzący może wejść na pole gry dopiero po zejściu zawodnika, którego zmienia. 

W przypadku stwierdzenia większej liczby graczy niż 6 zawodnik wchodzący ukarany 

zostanie karą 5 minutową - taka kara nie jest żółtą kartką. 

6. Nie dopuszczalne jest robienie zmian poza strefą zmian za co grozi kara 5 minutowa - taka 

kara nie jest żółtą kartką. 

7. Dopuszczalne jest zejście zawodnika w innej części boiska niż wyznaczona w razie kontuzji 

lub innego urazu doznanego w trakcie gry. 

8. Drużyny liczą 5 zawodników plus bramkarz. 

9. W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi jeden sędzia. 

10. W przypadku rażącego naruszenia przepisów sędzia ma prawo ukarać zawodnika: 

 bezpośrednio czerwoną kartką co oznacza zejście zawodnika z pola gry i zawieszenie na jeden   

mecz, 

 żółtą kartką co skutkuje karą 5 minutową dla zawodnika, 

 dwoma żółtymi kartkami w jednym spotkaniu - w konsekwencji czerwoną – oznacza to 

odsunięcie od  spotkania w danej kolejce. 

 karą 5 minutową za używanie słów wulgarnych i znieważających innych uczestników turnieju 

11. Zawodnicy mogą występować na hali w obuwiu z białą podeszwą. 

12. Osoby znajdujące się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych 

środków odurzających nie będą dopuszczone do rozgrywek. 

13. Celowe kopanie, niszczenie (bramek, siatek, krzesełek) będzie karane czerwoną kartką. 
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Sprawy końcowe   

§ 8 

1. Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność - organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia ciała i sprzętu sportowego w trakcie rozgrywek. 

2. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników poszczególnych drużyn. 

3. Organizator nie odpowiada za szkody w mieniu MOSiR wyrządzone przez uczestników 

turnieju. 

4. Jednocześnie zawodnicy poszczególnych drużyn wpisani do protokołu meczowego przez 

kapitana drużyny wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunków drużyn  

i ich zawodników we wszystkich materiach reklamowych i marketingowych  

oraz oświadczają, że nie będą rościli z tego tytuł praw do wynagrodzenia. 

§ 9 

1. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie rozstrzygać będzie Organizator  

w porozumieniu z Komisją Techniczno-Odwoławczą. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu oraz ostatecznej interpretacji kwestii 

spornych. 

3. W trakcie rozgrywek obowiązują zasady Fair Play. 

 

                                    Organizator 

 

 


