
TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ MASTERS CUP O PUCHAR BURMISTRZA 

MIEROSZOWA 2021  

Regulamin 

1. Organizator: 

Mieroszowskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów. 

2. Cele turnieju: 

 propagowanie zdrowego trybu życia, 

 popularyzacja piłki nożnej jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego, 

 promocja piłki nożnej wśród mieszkańców 

 rywalizacja w myśl zasady fair play. 

 

3. Termin i miejsce: 

Turniej będzie rozgrywany w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Hożej 4 w Mieroszowie.  

Data: 17.01.2021 r. 

Godzina rozpoczęcia: 9.00 

4. System rozgrywki.  

Drużyny rozgrywają mecze systemem „każdy z każdym w grupie", (następnie play-offy) lub w innym 

systemie - decyzję podejmuje organizator w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.  

 

5. Zasady kwalifikacji zgłoszonej drużyny: 

 każdy zespół musi mieć jednolite stroje sportowe; 

 zawodnik w trakcie mistrzostw może reprezentować barwy tylko jednego zespołu; 

 drużyna może zgłosić maksymalnie 7 zawodników; 

 listę zgłoszeniową należy dostarczyć organizatorowi w terminie do 04.01.2021 r.; 

 w trakcie trwania rozgrywek jest możliwość uzupełnienia listy, jeśli wcześniej nie liczyła                                    

7 zawodników; 

 przed przystąpieniem do rozgrywek, każdy zawodnik musi złożyć pisemne OŚWIADCZENIE, 

informujące o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych, co do uczestnictwa                                                                               

w rozgrywkach oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie doznane kontuzje i obrażenia ciała 

podczas rozgrywek, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rozgrywek turnieju, 

zaakceptowanie i przestrzeganie regulaminu; 

 przed rozpoczęciem meczu kapitanowie lub kierownicy drużyn zobowiązani są do czytelnego 

wypełnienia protokołu oraz stwierdzenia własnoręcznym podpisem prawdziwości danych; 

 zespoły grają w składach 5-osobowych (4 graczy w polu + bramkarz); 

 minimalna liczba zawodników jaka może być dopuszczona do meczu to 3 osoby - w przypadku 

braku minimalnej liczby zawodników, sędzia odgwizduje walkowera; 

 zespół może dokonać nieograniczonej liczby zmian w trakcie każdego meczu; 

 zmiany są lotne; 



 zmiany odbywają się w wyznaczonej strefie, bezpośrednio przed ławką rezerwowych danej 

drużyny; 

 zmiana zawodników następuje zarówno kiedy piłka jest w grze, jak i poza grą, z zachowaniem 

następujących warunków: 

a) zawodnik opuszczający boisko musi przekroczyć linię boczną w obrębie strefy zmian; 

b) zawodnik wchodzący na boisko musi również przekroczyć linię boczną w obrębie strefy zmian. 

Natomiast, może uczynić to nie wcześniej - jeżeli zmiana zostanie przeprowadzona 

nieprawidłowo to gra powinna być przerwana. Zawodnik wchodzący zostaje napomniany żółtą 

kartką (2 minuty kary), grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim przyznawanym drużynie 

przeciwnej z miejsca, gdzie była piłka w chwili przerwania gry; 

 nie obowiązuje przepis o spalonym; 

 przy aucie bramkowym, bramkarz wprowadza piłkę ręką lub nogą; 

 gdy bramkarz przechwyci piłkę w trakcie gry, wprowadza ją ręką lub nogą; 

 czas na wznowienie gry przez bramkarza wynosi 6 sekund. Po przekroczeniu tego czasu, sędzia 

dyktuje rzut wolny pośredni z linii pola karnego; 

 drużyna w trakcie meczu może wycofać bramkarza. Zawodnik wchodzący musi posiadać inny 

kolor koszulki i obowiązują go te same przepisy co schodzącego bramkarza;  

 rzut z autu wykonuje się nogą za linii bocznej boiska; 

 na wykonanie rzutu z autu i rzutu rożnego zawodnik ma 10 sekund. Jeśli czas zostanie 

przekroczony -  w przypadku wykonywania rzutu rożnego, drużynie przeciwnej przyznany zostaje rzut 

wolny pośredni z rzutu pola rożnego. Jeżeli rzut z autu nie zostanie wykonany w ciągu 10 sekund, 

wówczas zostaje on powtórzony przez zawodnika drużyny przeciwnej; 

 z rzutu z autu nie można bezpośrednio zdobyć bramki; 

 obowiązuje zakaz gry wślizgiem - za wyjątkiem bramkarza w polu karnym pod warunkiem, że 

nie gra lekkomyślnie i przy użyciu nadmiernej siły. 

Interpretacja gry wślizgiem:  

Zawodnik atakuje piłkę będącą w posiadaniu przeciwnika (wślizg odbierający) za przekroczenie tego przepisu 

zawodnik wykonujący wślizg upomniany zostaje żółtą kartką (2 minuty kary), sędzia dyktuje rzut wolny 

bezpośredni, ewentualnie rzut karny w przypadku przewinienia w polu bramkowym przy rzucie wolnym, rzucie 

rożnym i rzucie z autu - odległość zawodnika broniącego od piłki wynosi 2 m. 

 w momencie wykonywania rzutu wolnego, rożnego i rzutu z autu, zawodnik drużyny 

przeciwnej znajduje się bliżej piłki niż wymagana odległość - wówczas sędzia napomina go żółtą kartką 

(2 minuty kary) oraz nakazuje powtórzenie stałego fragmentu gry; 

 do sędziego zawodów zwraca się tylko kapitan zespołu; 

 jeżeli piłka uderzy w sufit, grę wznawia się rzutem z autu przyznanym drużynie przeciwnej; 

 rzut z autu wykonywany jest z połowy boiska. 

MECZ należy zweryfikować jako walkower (3-0) w przypadku, gdy: 

 drużyna, która nie stawi się do zawodów w czasie 10 minut od ustalonej godziny spotkania; 

 drużyna, w której wystąpi nieuprawniony zawodnik; 

 drużyna, która przed zakończeniem meczu zejdzie z boiska; 

 drużyna której liczba graczy będzie mniejsza niż 3; 



 zostanie uzyskany korzystniejszy wynik niż walkower, wówczas utrzymuje się ilość bramek 

strzelonych przez zespół zwycięski, natomiast anuluje się bramki strzelone przez drużynę, która 

przegrywa walkowerem; 

 rzut karny wykonany zostanie z odległości 7 m; 

 każdy mecz trwa 14 minut; 

 czas zatrzymywany będzie tylko w następujących momentach: 

 w wyniku kontuzji jednego z zawodników; 

 kiedy piłka znajdzie się na trybunach lub za drabinkami; 

 w przypadkach losowych na wyraźną sugestię sędziego. 

6. Punktacja zespołów. 

a. Zwycięstwo – 3 pkt. 

b. Remis – 1 pkt.  

c. Przegrana 0 pkt.  

*Sędzia może ukarać zawodnika żółtą (2 minuty kary) lub czerwoną kartką - również będącą konsekwencją 

drugiej żółtej kartki (zejście z boiska do końca meczu). Zawodnik ukarany czerwoną kartką, będącą również 

konsekwencją drugiej żółtej jest całkowicie wykluczony z gry w danym spotkaniu. 

Za niesportowe zachowanie np. obraźliwe gesty i słowa, zawodnik może zostać ukarany 2-minutową karą 

odsunięcia od gry (żółta kartka), bądź może zostać całkowicie wykluczony z gry (czerwona kartka). 

OBOWIĄZUJE ZAKAZ SPOŻYWNIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE CAŁEGO OBIEKTU. NA OBIEKCIE 

NIE MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ ŻADNA Z OSÓB TOWARZYSZĄCYCH POD WPŁYWEM ALKOHOLU I INYYCH 

ŚRODKÓW. W RAZIE NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD, ORGANIZATOR MA PRAWO WEZWANIA SŁUŻB 

MUNDUROWYCH ZA ZŁAMANIE PRZEPISÓW.  

7. Zgłoszenia 

Zgłoszenia do zawodów należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 04.01.2021 r. pod adresem 
mailowym mcksport@o2.pl lub przez kontakt telefoniczny z organizatorem turnieju:  

Alan Dobrowolski - 725 736 007 

Podstawą do zgłoszenia zespołu jest dokonanie wpłaty z tytułu wpisowego w kwocie 150 zł za drużynę do 

04.01.2020 r. na konto bankowe: 7583 9500 0100 2436 9620 0000 01.  W tytule należy wpisać nazwę 

drużyny oraz imię i nazwisko osoby wpłacającej. 

Drużyna, która wpłaci pierwsza kwotę na konto bankowe będzie brana pierwszorzędnie do zapisów. 

Zapis telefoniczny oraz mailowy nie gwarantuje uczestnictwa w turnieju!!!!! 

8. Nagrody 

W turnieju przewidziano nagrody w postaci pucharów za zajęcie I, II i III miejsca.  

Organizator zapewnia opiekę medyczną, dekoracje, prowiant (woda itp.) – z uwzględnieniem zasad reżimu 

restauracyjnego, a także obsługę sędziowską.  

 

 

mailto:mcksport@o2.pl


9. ZASADY W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ COVID-19: 

Zawody odbędą się w reżimie sanitarnym związanym z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19. 

Uczestnicy zostaną zobligowani do przestrzegania panujących zasad:  

1) Przy podpisywaniu oświadczenia należy zachować dystans społeczny minimum 1,5 m! 

2) Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania przy sobie maseczki oraz korzystania                            

ze środków dezynfekujących podczas trwania turnieju piłkarskiego!  

3) Podczas gry nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Należy jednak przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa i zachowywać w miarę możliwości - dystans społeczny.  

4) Prosimy o nie gromadzenie się oraz nie tworzenie zbiorowisk. 

5) Turniej odbywa się bez udziału publiczności. 

10. Postanowienia końcowe 

Przy ustalaniu klasyfikacji, końcowej obowiązują aktualne przepisy PZPN. Zawodnicy biorą udział                                         

w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Mieroszowskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za 

ewentualne wypadki powstałe w trakcie rozgrywek zawodników. W Turnieju Piłki Halowej Master Cup 

Mieroszów 2021 obowiązuje przestrzeganie regulaminu hali sportowej za niesportowe zachowanie 

zawodników oraz osób odpowiedzialnych odpowiada cała drużyna. Organizator zastrzega sobie prawo do 

wykluczenia danej drużyny z rozgrywek bez zwrotu kwoty wpisowego, ani jego części. Sprawy sporne wynikłe 

w trakcie rozgrywek ostatecznie rozstrzyga przedstawiciel organizatora spożywanie alkoholu, nieodpowiednie 

zachowanie w stosunku do sędziego, organizatora, lub innych osób może spowodować dyskwalifikację 

drużyny, decyzję podejmuje organizator oraz sędzia. Aktualne wyniki oraz tabela będą zamieszczane na stole 

sędziowskim. 

 

W imieniu Organizatora 

Mieroszowskie Centrum Kultury 

Alan Dobrowolski 


