
 
 

                                                                      
 
 
 

REGULAMIN 
halowego turnieju piłki nożnej „O Puchar Burmistrza Miasta 

Siemiatycze” 35+, 17 lutego 2019 r. 

 
 
 
      Organizatorzy: 
   MKS Cresovia Siemiatycze, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach. 
 
     Termin i miejsce: 
     17 lutego 2019 r. (niedziela), godz. 10.30, hala widowiskowo – sportowa MOSiR-
u, ul. Świętojańska. 
 
     Uczestnictwo: 
     W turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie drużyny amatorskie, złożone z 
zawodników mających 35 lat i więcej. Dopuszcza się udział w każdej drużynie 
jednego młodszego zawodnika (powyżej 25 lat, nie może być zrzeszony). 
 

     Kwota wpisowego – 150 zł. Tryb i sposób zapłaty – przelewem na rachunek 
bankowy: 17 8092 0001 0006 2617 2000 0010, lub przed turniejem. 
 

     W turnieju uczestniczą drużyny, które przed zawodami zgłoszą zespół 
telefonicznie pod nr tel. 602 538 676 (Jan Kuca, wiceprezes MKS Cresovia), do 
10 lutego, zaś przed turniejem przedstawiciele drużyn przedstawią podpisany 
regulamin oraz listę zawodników wraz z ich podpisami. 
  
     Każdy zawodnik będzie musiał dostarczyć organizatorowi zaświadczenie 
lekarskie o przeciwwskazaniu do udziału w takich rozgrywkach, lub podpisać 
stosowne oświadczenie. 
 
     Zasady gry i przepisy. 
     Mecze rozgrywane będą w hali widowisko - sportowej. 
     Mecze poprowadzą sędziowie wytypowani przez organizatorów. 
     Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia podczas 
chwilowej przerwy w grze, oraz gdy piłka jest poza grą. Zawodnik rezerwowy również 
podlega władzy i jurysdykcji sędziego. Ta sama sytuacja dotyczy wszystkich 
zawodników po zakończeniu spotkania, aż do momentu opuszczenia przez sędziego 
obiektu, na którym znajduje się boisko. 
 

     Czas trwania meczu ustala się na 12 – 15 minut (w zależności od ilości 
zgłoszeń), bez przerwy. Zmiany – systemem hokejowym. 



      Czas będzie zatrzymywany wyłącznie na polecenie sędziego. 
 

      Drużyny występują w 5-cio lub 6-cio osobowych składach, w tym bramkarz 
(4+1, lub 5+1) – wybór systemu nastąpi przed turniejem. Każda drużyna może 
dokonać zmiany w trakcie trwania meczu w dowolnej ilości. 
 

      Za niesportowe zachowanie np. wulgaryzmy lub brutalną grę zawodnik może być 
ukarany 2 minutową karą odsunięcia od gry, bądź całkowicie wykluczony z gry 
(czerwona kartka), co skutkuje absencją w kolejnym spotkaniu. 
 

     Czerwona kartka otrzymana przez zawodnika z pola skutkuje przymusowym 
opuszczeniem pola gry bez możliwości wprowadzenia rezerwowego zawodnika. 
     Rzuty karne wykonywane będą z linii 7 metrów. 
 

     Zmiany odbywają się w strefie zmian.  
 

     Po opuszczeniu przez piłkę boiska, bramkarz rozpoczyna grę rzucając piłkę ręką 
z własnego pola bramkowego (czas rozpoczęcia - 5 sekund) do innego zawodnika, w 
przeciwnym wypadku jest wykonywany rzut wolny pośredni z linii pola karnego z 
miejsca najbliższego przewinienia bramkarza; bramki zdobytej poprzez rzut ręką 
przez bramkarza drużyny przeciwnej nie uznaje się. 
 

     Niedozwolone jest: wejście wślizgiem. Gdy wślizg został wykonany w sposób 
zagrażający bezpieczeństwu przeciwnika lub w celu przerwania korzystnej akcji 
drużyny przeciwnej – kara 2 minut (w przypadku przerwania gry przez sędziego z 
powodu wślizgu zawodnika – drużyna przeciwna wznawia grę rzutem wolnym 
pośrednim z miejsca przewinienia lub z linii pola bramkowego gdy wślizg został 
wykonany w polu bramkowym). 
 

     Rzut z autu należy wybijać za linią boiska nogą (czas na wykonanie - 5 sekund); 
bramki strzelone bezpośrednio z rzutu z autu nie zostają uznane. 
 Przepis o spalonym nie obowiązuje. 
 
     Przy wykonywaniu wszystkich rzutów wolnych oraz rzutu z rogu i rzutu z autu, 
zawodnicy drużyny przeciwnej muszą być w odległości 4 metrów. 
 

 W przypadku odbicia się piłki od sufitu lub konstrukcji hali – gra jest 
przerywana. 
 
      Decyzje sędziów prowadzących mecze są niepodważalne. 
 
      Postanowienia końcowe. 
      Harmonogram meczów zostanie opracowany przed turniejem. 
      Wszystkie drużyny zobowiązane są do posiadania jednolitych kostiumów 
sportowych. 
      Obowiązuje obuwie piłkarskie przystosowane na powierzchnię halową. 
      Zawodnik rozgrywający mecz w jednej drużynie nie może rozgrywać meczów w 
innych drużynach. 
     



      Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w 
czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran - plaster, bandaż), 
natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób 
chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry 
każdego z zawodników. 
 

      Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne 
uczestników poniesione podczas trwania turnieju. 
 

 Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW uczestnikom turnieju, na czas 
trwania zawodów. 
 
 Wszelkie spory wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzygane będą przez 
organizatora. 
 
      Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie danych 
osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek oraz umieszczanie danych na stronie 
internetowej w celu informacyjnym. 
 

      Prawo interpretacji tego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom. 
      W sprawach spornych rozstrzyga organizator. 
 

Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach gra na własną odpowiedzialność. 
Każdy zawodnik może dodatkowo ubezpieczyć się indywidualnie. 
 
      Zasady punktacji. 
     Punktacja: zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt. 
     O kolejności drużyn w tabeli decydują kolejno: punkty, wynik między danymi 
drużynami, bilans bramkowy, liczba strzelonych goli, rzuty karne (po 3 rzuty karne, 
następnie - do skutku), losowanie. 
     
 

Nagrody. 
      Nagrodami będą – puchary i inne rzeczowe. Wyróżnienia indywidualne (najlepszy 
zawodnik, bramkarz, król strzelców). Jeśli taką samą liczbę bramek ma kilku 
zawodników – decyduje miejsce drużyny w turnieju. Królem strzelców zostaje ten 
zawodnik, którego drużyna zajmie wyższą lokatę. 
 
 Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem 
regulaminu rozgrywek. 
   
 
 
Prezes MKS Cresovia Jan Kobus 
 
Burmistrz Miasta Siemiatycze Piotr Siniakowicz 
 
Dyrektor MOSiR Siemiatycze Mariusz Pyzowski 
 


