
 
                                                     

REGULAMIN 

Halowego Turnieju Piłki Nożnej  

o Mistrzostwo OZPN Leszno  

w kat. Trampkarz 

4.03.2018 r. Leszno 
 

§  1 

Podstawę regulaminu stanowią ogólne przepisy gry w piłkę nożną (unifikacja). 

§ 2 

Celem turnieju jest popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, propagowanie 

aktywności sportowej.  

§ 3 

Turniej rozgrywany będzie w Lesznie, Hala Trapez ul. Zygmunta Starego 1.  

§ 4 

W zawodach mogą uczestniczyć chłopcy urodzeni w 2003 r. i młodsi, zgłoszeni do rozgrywek 

w OZPN Leszno (ekstranet) oraz mający aktualne badania w książeczce zdrowia sportowca. 

§ 5 

Zespół składa się z: 

- 10 zawodników i trenera. 

Tylko taki skład zespołu dopuszczany jest do przebywania na boisku. 

§ 6 

Każdy zespół dostarcza przed rozpoczęciem rozgrywek imienny wykaz zawodników i 

opiekunów, który nie ulega korekcie. 

 



§ 7 

W czasie rozgrywania meczu na boisku przebywa 5 zawodników (1 + 4) jednej drużyny.  

Mecze trwają 1 x 12 minut. 

Mecze rozgrywane są piłką nożną halową. 

Wymiary bramek: 3 x 2m. Wymiary boiska 40 x 20 m. 

§ 8 

Stosuje się następującą gradację kar: upomnienie słowne, wykluczenie dwuminutowe, 

wykluczenie do końca meczu (czerwona kartka). Kartka czerwona wyklucza zawodnika do 

końca meczu. Inny zawodnik może wejść do gry po upływie 2 minut. Kara dwuminutowa 

zostaje anulowana, gdy drużyna osłabiona brakiem zawodnika straci bramkę.  

§ 9 

Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 4 m 

§ 10 

Rzut karny wykonuje się z odległości 7 m od środka linii bramkowej. 

§ 11 

 

Wślizg jest kwestią interpretacji sędziego, jeśli nie zagraża bezpieczeństwu to gramy dalej. 

§ 12 

Auty są wykonywane nogą z podłoża poprzez podanie. Bramka zdobyta bezpośrednio z autu  

jest bramką nie prawidłową. 

§ 13 

Aut bramkowy musi być rozegrany na własnej połowie, tzn. piłka wprowadzana przez 

bramkarza drużyny, której przyznano aut bramkowy, przed opuszczeniem połowy, z której 

aut jest wykonywany musi dotknąć zawodnika przebywającego na tej samej połowie. Za złe 

wprowadzenie piłki z autu bramkowego przyznaje się drużynie przeciwnej rzut wolny 

bezpośredni, wykonywany z linii środkowej boiska. 

§ 14 

Bramkarz nie może chwytać piłki rękoma po celowym zagraniu zawodnika własnej drużyny. 

Za dokonane przewinienie zostanie podyktowany rzut wolny z linii pola karnego. 

 

 



§ 15 

System punktacji rozgrywek grupowych: 

- zwycięstwo 3pkt, 

- remis 1pkt, 

- porażka 0pkt. 

O kolejności decyduje największa liczba zdobytych punktów. Jeżeli dwie drużyny mają tyle 

samo punktów o kolejności decyduje wynik bezpośredniego meczu między tymi drużynami a 

w dalszej kolejności lepsza różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek, losowanie 

(rzut monetą), 

W przypadku, gdy więcej drużyn w grupie ma tą samą liczbę zdobytych punktów o kolejności 

decyduje tzw. mała tabela z meczów między zainteresowanymi zespołami. 

W grupie gramy każdy z każdym. Dwie najlepsze drużyny awansują do półfinałów. Pozostali 

kończą udział w mistrzostwach. Po półfinałach mecz o 3 miejsce, a później finał.  

§ 17 

Zmiany zawodników, podczas meczu odbywają się tylko w strefie zmian, wskazanej przez 

organizatora, która znajduje się bezpośrednio przy ławce rezerwowej. Zawodnik wchodzący 

może wejść do gry dopiero, gdy zawodnik schodzący opuści plac gry. Nieprawidłowa zmiana 

(sygnalizowana przez stolik sędziowski – zatrzymanie czasu gry) skutkuje karą dwóch minut 

dla zawodnika wchodzącego. 

§ 18 

Opiekunowie drużyny zobowiązani są do posiadania legitymacji szkolnych swoich 

zawodników lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszport). W przypadku 

braku legitymacji lub gry zawodnika starszego drużyna zostaje zdyskwalifikowana bez 

względu na to, w jakiej rundzie turnieju zostanie to stwierdzone, a trener drużyny ponosi 

konsekwencje w postaci skierowania wniosku o odebranie licencji trenerskiej.   

 

§ 19 

Opiekun ma obowiązek reprezentowania swojej drużyny oraz odpowiada za wszystkie szkody 

wyrządzone przez zawodników.  

§ 20 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za udział w rozgrywkach 

osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki tych wypadków w czasie 

gry. 

§ 21 

Na czas turnieju w zakresie ubezpieczenia OC i NW uczestnicy turnieju ubezpieczają się 

sami. 

 



§ 22 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione. 

§ 23 

Opiekun drużyny poświadcza swoim podpisem, że zapoznał się z regulaminem i że w imieniu 

swoim i drużyny go akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad. 

§ 24 

Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. Wszystkie 

kwestie sporne rozstrzyga organizator, który zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie 

przed turniejem i w jego trakcie. 

 

Wpisowe do turnieju wynosi 110 zł (wyżywienie). Kwotę należy przelać do 2 marca 2018 

roku na konto Stainer Polonia Leszno 98 1600 1462 1816 5994 2000 0001. W tytule wpisać 

nazwę drużyny. 

 

  

 

Organizator turnieju: 

OZPN Leszno i Stainer Polonia Leszno . 

 


