
REGULAMIN 

HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

o Puchar Burmistrza Miasta Piechowice 

10.03.2019r. 

 

1.Cele  

• popularyzacja piłki nożnej halowej na terenie Piechowic  

• integracja mieszkańców Piechowic i okolicznych miejscowości  

• propagowanie aktywnych form wypoczynku  

• wpajanie zasad „fair-play”  

2. Organizatorzy  

• Urząd Miasta w Piechowicach 

• Hala Sportowa przy SP 1 w Piechowicach 

3. Termin i miejsce  

• Turniej zostanie rozegrany w dniu 10 marca 2019r. (niedziela). Odprawa Organizatorów i 

kierowników drużyn o godzinie 9.30. Start o godzinie 10.00 w Hali Sportowej w Piechowicach, ul. 

Szkolna 6, 58-573 Piechowice. 

4. Zgłoszenia drużyn.  

• Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy: promocja@piechowice.pl, telefoniczne–75 75 48 

906, do dnia 07 marca 2019r. do godziny 15.00. Liczba drużyn biorących udział w turnieju jest 

ograniczona do 12. W przypadku większej liczby chętnych o przyjęciu do turnieju decyduje kolejność 

zgłoszeń. W zgłoszeniu należy podać: nazwę drużyny, imię i nazwisko oraz telefon i email kierownika 

drużyny. Turniej odbędzie się w przypadku zgłoszenia minimum 4 drużyn, w przypadku mniejszej 

ilości zgłoszonych drużyn (3,2,1 drużyn) turniej nie odbędzie się, a zainteresowane drużyny o tym 

fakcie zostaną poinformowane. 

• Warunkiem przyjęcia zespołu do rozgrywek jest wypełnienie formularza zgłoszenia do udziału w 

turnieju, a także uiszczenie wpisowego (do dnia 07.03.2019). 

• Każda drużyna wyznacza osobę (kierownika drużyny) do kontaktów z organizatorem. Kierownik 

podaje swoje dane kontaktowe. 

• Kierownik drużyny musi równocześnie ze zgłoszeniem dostarczyć oświadczenia zawodników o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju. W przypadku zawodników niepełnoletnich 

wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w turnieju. 

 

mailto:robertzapora@o2.pl


• Jedna drużyna może zgłosić do turnieju maksymalnie 8 zawodników.  

• Kierownik zgłaszając drużynę do turnieju musi dokonać wpłaty wpisowego od drużyny (130zł) do 

07.03.2019 gotówką do instruktorów w hali sportowej lub przelewem na nr 95 1020 2124 0000 8502 

0152 8843 tytuł „futsal cup 12” 

5. Przepisy i czas gry 

Mecz trwa 10 minut, bez zmiany stron. Uczestniczą zespoły 5-osobowe (4+bramkarz). O tym, która 

drużyna rozpoczyna, a która wybiera połowę, decyduje sędzia po przeprowadzeniu losowania. 

Zmiany są lotne, w przypadku dłuższych przerw czas jest zatrzymywany. W pozostałych kwestiach 

stosowane są przepisy ogólne gry w futsal. W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje 

sędzia zawodów. 

6. System rozgrywek.  

• Halowy Turniej Piłki Nożnej zostanie rozegrany w systemie grupowym. Drużyny w fazie I będą 

rozlosowane do trzech grup, po 4 w każdej. Dwie pierwsze drużyny z każdej grupy awansują do II fazy 

turnieju, w której zostaną rozlosowane do dwóch grup. Zwycięzcy każdej z grup zagrają w finale, 

natomiast drużyny, które zajmą II miejsca w grupach zagrają o III miejsce. W przypadku mniejszej 

liczby zgłoszonych drużyn, system rozgrywek może ulec zmianie.  

7. W Turnieju punktuje się następująco:  

• za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty  

• za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) jeden punkt  

• za przegraną zero punktów  

• W turnieju kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.  

• W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, ostatecznie o zajętym miejscu 

decyduje kolejno:  

- Wynik bezpośredniego spotkania,  

- Bardziej korzystna różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w Turnieju  

- Większa liczba strzelonych bramek  

- Mniejsza liczba straconych bramek  

- Losowanie  

8. Nagrody  

• Nagrodami w turnieju są puchary za I, II i III miejsce, dyplomy oraz sprzęt sportowy. Zwycięzca 

zawodów otrzymuje Puchar Burmistrza Piechowic. Każda z drużyn otrzyma po turnieju pamiątkowe 

zdjęcie, przesłane drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy. 

Zostaną ufundowane również nagrody indywidualne dla najlepszego strzelca i bramkarza. Ponadto 

każda z drużyn będzie mogła wytypować najlepszego zawodnika turnieju. Zawodnik, który otrzyma 

największą ilość głosów, otrzyma nagrodę specjalną. 



9. Przepisy końcowe.  

• Zawodnicy uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.  

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas turnieju i za rzeczy 

pozostawione na terenie obiektu.  

• Za usterki stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą drużyny.  

• Zabrania się wnoszenia na teren obiektu rozgrywania turnieju napojów alkoholowych, piwa , 

palenia papierosów oraz innych środków odurzających.  

• Prawo interpretacji Regulaminu Halowego Turnieju Piłki Nożnej przysługuje Organizatorom.  

• O wszystkich innych sprawach związanych z przeprowadzeniem turnieju, a nie ujętych w niniejszym 

regulaminie decydują Organizatorzy  wymienieni w pkt. 2 niniejszego regulaminu. 

• Organizator zapewnia na czas zawodów opiekę pielęgniarską dla zawodników biorących udział w 

turnieju i zgłoszonych przez kierownika drużyny. 

• Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwają licencjonowani sędziowie piłki nożnej, do których 

wyłącznej interpretacji należą kwestie sporne podczas toczących się meczów. 

Organizatorzy 

10.03.2019 r.  

 

 



 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO UDZIAŁU 

W FUTSAL CUP – 03 marca 2018r. w Piechowicach 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w Futsal 

Cup, który odbędzie się 3 marca 2018 roku w Piechowicach. 

 

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

NAZWA DRUŻYNY 
 

LP IMIĘ I NAZWISKO PODPIS 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

 

Dane kierownika drużyny 

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

(imię i nazwisko, telefon, podpis) 
 

 

Oświadczenie jest jednocześnie zgłoszeniem drużyny do udziału w turnieju 


