
 

 

Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej 2020 

REGULAMIN 
 
 

 
1. CEL: Popularyzacja halowej piłki nożnej, promowanie sportu oraz integracji                        

i pozytywnego współzawodnictwa na terenie Gminy Kije. 

 

2. ORGANIZATORZY: 
Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije 

 Urząd Gminy Kije 

Radny Gminy Kije – Sylwester Fiuk. 

 
3. HONOROWY PATRONAT: Wójt Gminy Kije – Tomasz Socha. 

 
4. TERMIN I MIEJSCE: Turniej odbędzie się w niedzielę, 19 stycznia 2020 roku w hali 

sportowej ZPO Kije o godz. 11.00. 

 

5. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWOD ÓW 
 

a) Drużyny: 

 
- w turnieju biorą udział drużyny składające się maksymalnie z 12 
zawodników, 
 - na boisku przybywa pięciu graczy (4 osoby w polu + bramkarz),  
- osoby poniżej 18 lat zobowiązane są posiadać pisemne zezwolenia rodzica lub 
opiekuna, w innym wypadku nie będą dopuszczeni do gry, 
- w każdej drużynie może występować tylko jedna osoba z poza terenu gminy Kije,  
- wszystkich zawodników obowiązuje obuwie halowe z jasnymi podeszwami,  
- zawodnicy winni posiadać jednolite stroje sportowe a bramkarz strój odmienny od swojej 
drużyny oraz obuwie piłkarskie. 

 
b) System rozgrywek: 

 
- turniej zostanie podzielony na fazę grupową oraz pucharową,  
- drużyny zostaną rozlosowane na grupy i grają w systemie każdy z każdym. Z grupy wychodzi 
jedna lub dwie drużyny w zależności od ilości zgłoszeń,  
- w przypadku równej ilości punktów o miejscu w grupie decyduje:  

1.bezpośredni pojedynek 

2.w przypadku remisu – stosunek bramek 

3.w przypadku równego – większa ilość strzelonych bramek 

4. w przypadku tej samej - losowanie  
- czas jednego meczu zależny od ilości zgłoszeń będzie wynosił od 10 do 15minut,  
- zmian można dokonywać w systemie hokejowym, 

 
c) Punktacja oraz kary: 

 
- drużyna za każdy rozegrany mecz otrzymuję punkty: 3 za wygraną, 1 za remis, 0 za 
porażkę, 

- kary za naruszenie przepisów gry: 
1.żółta kartka – 2 minutowe wykluczenie z gry  
2. czerwona karta – wykluczenie do końca meczu  
3. drużyna zostaje wykluczona z meczu, jeżeli gra w niej mniej niż 4 zawodników  



4. dwie czerwone kartki w jednym meczu dla zawodników jednego zespołu i drużyna 
przegrywa walkowerem 0:3 
5. zawodnik ukarany czerwoną kartką nie ma prawa gry w dwóch kolejnych meczach 

 

 
d) Sędzia: 

 
- turniej sędziuje arbiter powołany przez organizatora,  
- ewentualne protesty do sędziego (lub organizatora zawodów) może składać kapitan 
drużyny. 
 

6. NAGRODY 

 

Pierwsze trzy drużyny otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe. Przewidziano 
również nagrody dla najlepszego strzelca i najlepszego bramkarza zawodów. Drużyny, 
które zajmą miejsca od 4 do ostatniego otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

7. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO 
 

- kapitan/przedstawiciel drużyny ma obowiązek zgłosić uczestnictwo zespołu do dnia, 

16.01.2019 r. do godziny 15:30 pod numerem  SIK Kasztelania Kije 41 35 68 602 lub 

bezpośrednio w Kasztelanii,   
- pisemne zgłoszenia (nazwa drużyny, imienna lista zawodników) składamy również do 
organizatora przed zawodami do godz. 10:30,  
- drużyny, które nie przedłożą pisemnego zgłoszenia oraz zezwoleń zawodników 
niepełnoletnich mogą zostać niedopuszczone do rozgrywek, 
- w razie wszelkich wątpliwości można się kontaktować z organizatorem Sylwestrem 

Fiukiem pod numerem telefonu 792783453. 
 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie rozgrywek, co do czasu  
i systemu rozgrywek. O zmianach zostaną powiadomieni kapitanowie zespołów. Wszystkie 
kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.  

 

 

  Organizatorzy 


