
                                    
       

Regulamin 
Turnieju Piłki Nożnej Halowej Orlików 

(2008-2009) o Puchar Burmistrza Gminy Żmigród 
Roberta Lewandowskiego. 

 
1. TERMIN ZAWODÓW I MIEJSCE: 

- Organizatorzy:  

  ULKS „Orla” Korzeńsko, Gmina Żmigród, Miejski Klub Sportowy „Piast” Żmigród 

- Hala Sportowa przy Zespole Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6. 

- Termin zawodów 21.01.2018 roku, godz. 12.00 

- Zgłoszenie do 12.01.2018 roku 

- Rocznik 2007 i młodsi 

- Drużyna może zgłosić 10 zawodników + 2 opiekunów. 

- Decyduje kolejność zgłoszeń (8 miejsc).   

- Osoba kontaktowa: Grzegorz Paryna nr tel. 602-653-539, e-mail: g.paryna@interia.pl  

                                        

2. Skrócone przepisy gry: 

- Czas gry 1x12min, bez przerwy, bez zmiany stron. 

- Mierzący czas zatrzymuje zegar na prośbę sędziego. 

- Ilość zawodników 4+1(bramkarz). 

- Gra odbywa się na boisku o wymiarach 20x40. 

- Bramki (do piłki ręcznej). 

- Rzut karny z linii 7 metrów. 

- Ilość zmian w trakcie meczu dowolna w systemie hokejowym. 

- Auty boczne są wykonywane nogą do wysokości kolan (o przekroczeniu wysokości decyduje 

sędzia zawodów). 

- Aut bramkowy bramkarz wykonuje tylko na swojej połowie. 



- Zespoły zostaną w drodze losowania podzielone na dwie grupy A i B 

- Po rywalizacji grupowej nastąpi faza finałowa (5 drużyna z grupy A z 5 drużyna z grupy B…) 

- Każdy z uczestników powinien być ubezpieczony przez swój klub macierzysty.  

- Każdy z trenerów opiekunów powinien przedstawić organizatorowi przed turniejem 

badania lekarskie każdego uczestnika turnieju lub zaświadczenie opiekuna prawnego. 

3. Kary.  

- Za niesportowe zachowanie lub przewinienie sędzia każe zawodników dwuminutową karą. 

- Przy ukaraniu zawodnika karą minutową, po stracie bramki w tym czasie przez drużynę 

zawodnik, wykluczony wraca do gry. 

4. Rozstrzygnięcia końcowe. 

- Przy rozgrywkach grupowych mecz może zakończyć się remisem. 

- Przy systemie pucharowym przy remisie stosuję się rzuty karne (po 3 z każdej drużyny). 

- W rozgrywkach grupowych przy równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn bierze 

się pod uwagę: bezpośredni pojedynek, różnica bramek, ilość zdobytych bramek. 

- Przy ilości drużyn 3 lub więcej z taką samą liczbą punktów sporządza się tzw. „małą tabelę”. 

- Interpretacja przepisów, jak i regulamin rozgrywek należy do organizatora. 

5. Organizatorzy zapewniają. 

- Dla wszystkich drużyn puchary 

- Medale dla pierwszych trzech drużyn 

- Nagrody indywidualne: najlepszy bramkarz, król strzelców, najlepszy zawodnik.  

- Dla wszystkich drużyn kalendarz Piasta Żmigród na rok 2018 

- Posiłek dla każdego uczestnika 

- Woda mineralna 

- Ratownika medycznego. 

- Nagłośnienie 

- Licencjonowanego spikera Polskiego Związku Piłki Nożnej 

6. Wpisowe: 300 złotych należy wpłacić do dnia 12 styczeń 2018 rok na konto:  

Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie: 94 9598 0007 0000 0879 2000 0001 

 


