
 

R E G U L A M I N 

  TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ  

ZAKŁADÓW PRACY 

o Puchar Wójta Gminy Adamów 

ADAMÓW 2020 

 
 

1. Organizator :  
Gmina Adamów,  
Koordynator imprez sportowych. 
 

2. Cel turnieju: 
 - wyłonienie  najlepszej drużyny zakładów pracy w piłce nożnej halowej, 
 - popularyzacja piłki nożnej, 
 - konfrontacja zakładów pracy, 
 - zapewnienie rozrywki. 
 

3. Miejsce i termin : 
 Suchowola, hala sportowa przy SP w Suchowoli 
 29 luty (sobota) 2020 r. godz. 15:00. 
 

4. Uczestnictwo : 
- w turnieju uczestniczą zespoły zakładu pracy z terenu gminy Adamów, 
- w rozgrywkach biorą udział osoby chętne wzięcia udziału w imprezie, 
- w rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy ,którzy nie pracują w danej firmie, 
- odpowiedzialność za badania lekarskie stwierdzające zdolność do gry ponoszą kierownicy drużyn, 
- drużyna liczy maksymalnie 8 zawodników. 
 

5. System rozgrywek : 
- zostanie podany na odprawie technicznej i będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn. - czas 

gry ( również uzależniony od ilości uczestników ) będzie wynosił 10’ lub 15’ ciągłej gry bez zmiany 

stron. Ostateczny czas gry zależy od organizatora. Zawody będą rozgrywane piłką do gry na hali nr 4 

(niskoodbijającą się). 
 

6. Zgłoszenia : 
- kontakt tel. 608434396 lub  e-mail amigo5@op.pl  
 

7. Ubezpieczenia: 
Organizator ubezpieczył wszystkich uczestników od NNW 
 

8. Przepisy gry 
Rozgrywki prowadzone będą według aktualnych przepisów gry w halową piłkę nożną. W trakcie gry 

zespoły mogą się składać z pięciu zawodników (bramkarz plus czterech zawodników w polu). 

Dopuszcza się dowolną liczbę zmian w trakcie meczu (tzw. system hokejowy). Zmian można 

dokonywać tylko w wyznaczonej strefie. Jeżeli zawodnik wchodzący pojawi się na boisku zanim 

opuści je zawodnik schodzący, sędzia wykluczy go z gry na 1 minutę. Obowiązują bramki do piłki 

ręcznej. Grę z autu wznawia się nogą, z miejsca wyjścia piłki poza boisko (z linii lub zza linii 

autowej). Bezpośrednio z autu nie można zdobyć bramki.  Obowiązuje bezwzględny zakaz gry 

wślizgiem. Wślizgi będą karane rzutem wolnym bezpośrednim (poza polem karnym) lub rzutem 

karnym (w polu karnym). Bramkarz może atakować piłkę we własnym polu karnym zgodnie z 

przepisami. Rzuty karne wykonywane będą z odległości 7 metrów od linii bramkowej. Podczas 

wykonywania rzutu wolnego zawodnicy drużyny przeciwnej nie mogą znajdować się przy 
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wykonawcy wolnego w odległości bliższej niż 3 metry. Za utrudnianie wykonania rzutu wolnego lub 

zbliżenie się do wykonawcy na odległość bliższą niż 3 metry sędziowie karać będą 1-minutowym 

wykluczeniem. Bramkarz może wznawiać grę ręką. Bramka zdobyta bezpośrednio po odbiciu się od 

sufitu lub innej przeszkody nie zostanie uznana. Uderzenie piłki o sufit lub inną przeszkodę powoduje 

rzut z autu dla przeciwnika. Przepis o spalonym nie obowiązuje. Zawodnicy mogą być karani 

wykluczeniem 1-minutowym (żółta kartka) lub czerwoną kartką. Zawodnik ukarany czerwoną kartką 

opuszcza boisko i nie może już grać do końca meczu, zaś jego drużyna gra bez jednego zawodnika do 

końca meczu (lub do momentu utraty bramki - po jej stracie, drużyna może uzupełnić skład). W 

miejsce zawodnika wykluczonego z gry drużyna nie może wprowadzić rezerwowego. Obowiązuje 

obuwie do gry w hali. O kolejności miejsc w tabeli decyduje ilość zdobytych punktów (3 punkty za 

zwycięstwo, 1 punkt za remis, bez punktów za porażkę).W przypadku uzyskania przez dwie lub 

więcej drużyn tej samej ilości punktów o kolejności w tabeli decydują zasady obowiązujące w 

rozgrywkach ligowych (tzw. zasada bezpośrednich spotkań). Jeżeli dwie lub więcej drużyn zakończy 

fazę grupową z identycznym dorobkiem punktowym i bramkowych, a wyniki spotkań bezpośrednich 

nie pozwolą ustalić kolejności, wówczas przeprowadzony zostanie konkurs rzutów karnych (zasada 

dotyczy tylko przypadku, gdy nie będzie można wyłonić zwycięzcy grupy, w pozostałych 

przypadkach zespoły zakończą rozgrywki w grupie na miejscach ex aequo) Jeśli mecze półfinałowe 

lub finał zakończą się remisem, sędzia zarządzi trzy serie rzutów karnych, jeśli nadal będzie remis - po 

jednej następnej serii aż do wyłonienia zwycięzcy W kwestiach nie ujętych w powyższych punktach 

obowiązują przepisy gry w piłkę nożną halową PZPN 
 

9. Sprawy organizacyjne: 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, zagubione lub 

skradzione. Na obiekcie zabronione jest spożywanie alkoholu i palenie papierosów. Na arenie głównej 

mogą przebywać jedynie przedstawiciele organizatorów, sędziowie oraz kierownicy i piłkarze 

zespołów aktualnie grających.. Pozostałe osoby, kierownicy i piłkarze drużyn oczekujących na swe 

mecze, nie będą wpuszczane na arenę główną, 
 

10. Sprawy sporne: 
Wszelkie kwestie sporne, które nie są ujęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 


