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Sprawy organizacyjne 

1. Organizatorem  VI Noworocznego Turnieju Futsalu o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta 

Chęciny jest Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach. 

2. Każda drużyna zobowiązana jest do dostarczenia listy zawodników wraz z potwierdzeniem 

wpłaty wpisowego do dnia 23 stycznia 2020r. do godziny 14.30 wraz z kontaktem 

telefonicznym i mailowym do kapitana drużyny.  Listy drużyn należy składać na e-maila lub 

osobiście do: 

Mariusz Skuta p. nr. 103,  m.skuta@ckis.checiny.pl 

3. Celem turnieju jest integracja i popularyzacja aktywnej formy wypoczynku. 

4. Kontakt do organizatorów: 

- Mariusz Skuta tel. 784-377-443, m.skuta@ckis.checiny.pl 

5. Zadania organizatora:  

- opracowuje terminarz rozgrywek, 

- weryfikuje wyniki spotkań, 

- rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek. 

Termin i miejsce rozgrywania spotkań 

1. Turniej rozpocznie się 25 stycznia 2020r o godzinie 10.00  Mecze będą rozgrywane w Hali 

Widowiskowo – Sportowej „Pod Basztami” ul. Armii Krajowej 18A w  Chęcinach. 

2. System rozgrywek wraz z podanymi godzinami rozpoczęcia meczy zostanie ustalony po 

zamknięciu listy zgłoszeń.  

3. Do turnieju zostanie przyjętych maksymalnie 8 drużyn. O zgłoszeniu decyduje termin 

zgłoszenia. 

Zgłoszenie drużyn do rozgrywek 

Do rozgrywek VII Noworocznego Turnieju Futsalu o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny  

zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią w terminie ustalonym przez organizatora 

regulaminowe formalności takie jak: 

1. Pisemne zgłoszenie zespołu, które powinno zawierać: 

 Dokładna nazwa drużyny, 

 Imię i nazwisko kapitana/ przedstawiciela drużyny uprawnionego do 

podejmowania decyzji techniczno-organizacyjnych wraz z danymi 

kontaktowymi tj. nr. telefonu i adresem mailowym. 

 Listę startową zawierającą imiona i nazwiska zawodników. 

2. Opłatę startową w wysokości 120zł płatne na konto podane na końcu regulaminu lub w kasie 

CKiS w Chęcinach (opłata musi zostać uiszczona do dnia 23.01.2020r.) 

Zgłoszenie zawodników do gry 

1. Na listę startową można wpisać maksymalnie 10 zawodników. 

2. W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy pełnoletni. 

3. Lista startowa zawodników nie może być zmieniana w czasie trwania turnieju. 
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4. W razie jakikolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry  

w danym zespole, kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać dowodu tożsamości, który 

pozwoli stwierdzić uprawnienia zawodnika do gry w swojej drużynie. 

5. W razie nieokazania dowodu tożsamości zawodnik nie może brać dalej udziału w turnieju. 

6. W przypadku stwierdzenia faktu gry zawodnika nieuprawnionego (nie zgłoszonego) drużyna , 

w której zaistniała taka sytuacja zostanie ukarana walkowerem, natomiast zawodnik nie 

będzie już mógł grać w swoim zespole do końca turnieju. 

7. Zgłaszanie skarg co do przebiegu meczu i uprawnień zawodnika jest możliwe tylko w czasie 

meczu lub maksymalnie do rozpoczęcia następnego meczu. Później skargi nie będą 

rozpatrywane. 

Przepisy i zasady gry  

1. W grupach drużyny rozgrywają spotkania systemem ”każdy z każdym” . 

2. Z każdej grupy do dalszej części rozgrywek przechodzą drużyny z pierwszych i drugich miejsc. 

W dalszej części turnieju mecze rozgrywane będą systemem pucharowym.  

3. Drużyny z miejsc III i IV zagrają o miejsca 5 i 7. 

4. Punktacja meczowa: 

 zwycięstwo – 3pkt. 

 remis – 1pkt 

 porażka – 0 pkt. 

5. W systemie pucharowym, w przypadku remisu o wygranej decyduje seria 3 rzutów karnych. 

Jeżeli 3 kolejki nie wystarczą to karne są wykonywane do momentu przewagi jednej drużyny 

dwoma bramkami. Zawodnicy mogą tylko raz wykonywać rzut karny, a w przypadku 

wyczerpania zawodników, kolejka zaczyna się od nowa. 

6. O kolejności miejsc w końcowej tabeli decyduje kolejno: 

a) większa ilość zdobytych punktów, 

b) bezpośredni pojedynek, 

c) lepsza różnica bramek i na koniec większa ilość strzelonych goli w spotkaniach pomiędzy 

zainteresowanymi drużynami. Gdy jednakową ilość punktów zdobędą więcej niż dwa 

zespoły, wówczas sporządza się tzw. „małą tabelę”, według zasad podanych dla dwóch 

drużyn uwzględniając wyniki pomiędzy zainteresowanymi  drużynami, 

d) Korzystniejsza różnica bramek z całych rozgrywek,  

e) większa ilość zdobytych bramek w całych rozgrywkach, 

f) dodatkowy mecz – rzuty karne. 

7. W turnieju mogą brać udział drużyny  5 – osobowe (4 graczy w polu + bramkarz) 

8. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku w komplecie (5 zawodników) do gry najpóźniej 

5min. Po terminie ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec meczu, 

oznaczający walkower 3:0 na korzyść drużyny będącej na boisku. 

9. Drużyna może „oddać” tylko jedno spotkanie walkowerem. W konsekwencji drugiego 

walkowera drużyna zostaje wycofana z turnieju; a mecze, które miałyby odbyć się z udziałem 

tej drużyny zostają zweryfikowane  jako 3:0 dla drużyny będącej na boisku. Wycofanie 

drużyny nie wpływa na zmianę wyników poprzednich meczy z udziałem tego zespołu. 

Powyższy zapis obowiązuje również w przypadku, gdy drużyna sama zrezygnuje z udziału w 

rozgrywkach. 



10. Prawo zwracania się do sędziego w sposób taktowny, w sprawach dotyczących zawodów, 

przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny. Na ewentualne pytanie kapitana drużyny sędzia 

udziela zwięzłej i jednoznacznej odpowiedzi nie dopuszczając do polemiki. 

Mecze  

1. Podczas meczu na hali mogą przebywać tylko drużyny obecnie grające, ich trenerzy oraz 

obsługa turnieju. 

2. Czas trwania jednego spotkania zostanie ustalony w dniu rozpoczęcia turnieju po zebraniu 

organizatora z kapitanami drużyn.  Mierzenie czasu gry przez sędziego rozpoczyna się  

z chwilą prawidłowego wprowadzenia piłki do gry przy rozpoczęciu meczu. 

3. Do prowadzeniu zawodów uprawniony jest sędzia wyznaczony przez organizatorów. 

4. Podczas meczu sędzia może według własnej interpretacji nakładać następujące kary: 

 1 i 2– minutowe 

 Żółta kartka (dla zawodników rezerwowych) 

 Czerwona kartka  

 Dwie kary 2 minutowe dla tego samego zawodnika podczas tego samego meczu 

skutkują otrzymaniem czerwonej kartki. 

5. Zawodnik, który otrzymał dwie kary 2 minutowe lub gdy bezpośrednio został ukarany 

czerwona kartką jest zmuszony opuścić plac gry i pauzować w następnym meczu swojej 

drużyny. Tego zawodnika nie może zastąpić inny gracz do końca meczu a drużyna gra w 

osłabieniu. 

6. W przypadku gdy zawodnik na ławce rezerwowych dostanie żółtą kartkę, wejdzie na boisko i 

tam zasłuży na karę 2 minutową to jest traktowane jakby dostał dwie kary 2 minutowe, czyli 

czerwona kratka. 

7. Bramkarz nie może łapać piłki celowo do niego zagranej nogą przez zawodnika z tej drużyny. 

8. Bramkarz nie może łapać piłki wprowadzonej z autu przez zawodnika z jego drużyny. 

9. Piłka rzucona przez bramkarza na ziemię musi być wprowadzona do gry, nie może on 

ponownie złapać jej w ręce. 

10. Bramkarz w polu bramkowym podczas interwencji jest nietykalny (pole ograniczone ciągłą 

linia) 

11. Liczba zmian zawodników jest nieograniczona. 

12. Mur zawodników blokujących strzał na bramkę podczas wykonywania zagrania musi być 

odsunięty na 4m od położenia piłki lub na odległość odmierzoną czterema krokami przez 

sędziego prowadzącego zawody. 

13. Zabronione jest atakowanie rywala wślizgiem. 

14. Zawodnik blokujący wybicie rzutu rożnego musi stać w odległości 4 metrów od piłki. 

15. Wprowadzenie piłki do gry z autu, rzutu rożnego lub innego stałego fragmentu gry musi 

nastąpić nie później niż po 5 sekundach. W przeciwnym wypadku stały fragment gry jest 

przydzielany drużynie przeciwnej. 

16. Przy wykonywaniu rzutów wolnych jest możliwość bezpośredniego zdobycia bramki. 

Wyjątkiem jest rzut z autu. 

17. W przypadku gry zawodnika w niedozwolonym obuwiu sędzia może nakazać zawodnikowi 

opuścić plac gry. Za danego zawodnika może wejść inny gracz z drużyny. 



18. Jeżeli drużyna grająca w osłabieniu ( po otrzymaniu kary minutowej) starci bramkę, zawodnik 

zawieszony może powrócić do gry. Przepis nie dotyczy kary czerwonej kartki. 

19. W czasie trwania zawodów, przed ich rozpoczęciem, jak również po ich zakończeniu , 

zawodnicy oraz inne osoby towarzyszące drużynie, zobowiązani są do przestrzegania zasad 

sportowego zachowania oraz do odnoszenia się z należytym szacunkiem do wszystkich 

uczestników turnieju. 

20. Niesportowe zachowanie, a szczególności zachowania  agresywne w trakcie meczu skutkuje 

dyskwalifikacją zawodnika. 

21. Zawodnicy rezerwowi są tak samo traktowani jak zawodnicy biorący udział w grze. 

 

Nagrody: 
 

1. Dla zespołów, które w końcowej klasyfikacji zajmą: 

 I miejsce: puchar i pamiątkowe medale 

 II miejsce: puchar i pamiątkowe medale 

 III miejsce: puchar i pamiątkowe medale 

 Miejsca IV-VIII: pamiątkowe statuetki 

 

2. Organizator prowadzi klasyfikację na „Najlepszego strzelca” oraz „Najlepszego bramkarza”. 

Niestety z uwagi na to, że drużyny, które rozegrają tylko mecze grupowe mogą mieć najmniej 

straconych bramek do klasyfikacji najlepszego bramkarza brani będą tylko pod uwagę 

zawodnicy  grający w półfinałach.  Do klasyfikacji najlepszego strzelca są brani pod uwagę 

wszyscy zawodnicy. 

 

Sprawy ogólne: 

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału  

w zawodach osób chorych oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie rozgrywania 

konkurencji. 

Zawodnicy nie będą ubezpieczeni przez organizatora i ta kwestia leży 

tylko i wyłącznie w ich interesie. 
2. Obowiązuje całkowity zakaz gry pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

Zabronione jest spożywanie jakiegokolwiek alkoholu na terenie hali. Zawodnicy, którzy 

będą spożywać alkohol zostaną zdyskwalifikowani. 

3. Kwestie sporne oraz nie określone w regulaminie rozstrzygają organizatorzy w oparciu  

o regulamin PZPN. 

4. Drużyny są zobowiązane do utrzymania porządku na boisku. Po meczu powinni uprzątnąć 

wszystkie śmieci pozostawione po sobie. 

5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie organizatorowi, który ma 

prawo dokonywać jego zmian.  

6. Wszelkie opłaty związane z turniejem przyjmowane są w księgowości w siedzibie CKiS  

w Chęcinach lub przelewem na konto: 



Chęciny Bank Spółdzielczy w Kielcach  nr konta    02 8493 0004 0050 0874 2043 0001 

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach  

Ul. Armii Krajowej 18A 

26-060 Chęciny 

Tytułem wpisowe (nazwa drużyny) 

 

 

 

 

 

DRUŻYNY ROZPOCZYNAJĄCE ROZGRYWKI I URZESTNICZACE W TURNIRJU 

W PEŁNI AKCEPTUJA REGULAMIN I BIORĄ POD UWAGĘ  SANKCJE 

WYNIKAJĄCE Z NIE PRZESTRZEGANIA REGULAMINU 


