
REGULAMIN

Halowy Turniej Piłki Nożnej
CESIR WARKA CUP 2015

1. ORGANIZATOR:
Centrum Sportu i Rekreacji w Warce
ul. Warszawska 45
tel. 48 667 24 74
e-mail: cesir-sport@warka.org.pl

2. TERMIN TURNIEJU: 1 marca 2015 r. - niedziela

3. TERMIN ZGŁOSZEŃ: 27 lutego 2015 do godz. 12:00

4. MIEJSCE: Hala sportowa CeSiR Warka

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

5.1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dostarczenie karty zgłoszeniowej
do organizatorów turnieju do dnia 27 lutego do godz. 12:00 lub przesłanie 
na adres: cesir-sport@warka.org.pl z dowodem opłaty wpisowego.

5.2. Opłata wpisowego w wysokości 100 zł w kasie CeSiR do dnia 27.02.2015.

5.2.  W turnieju weźmie udział max. 8 drużyn – decyduje kolejność zgłoszeń.

5.3. Turniej rozgrywany będzie dla drużyn amatorskich, w których w skład 
mogą wchodzić zawodnicy grający w rozgrywkach klasy A i B oraz grup 
młodzieżowych.

5.4.  Drużyna liczy do 10 zawodników (w polu 4 zawodników + 1 bramkarz + 5 
rezerwowych).

5.5. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 16 r.ż.
Warunkiem gry zawodników w przedziale wiekowym 16-18 lat jest pisemna 
zgoda rodziców (załącznik nr 2) biorących odpowiedzialność za dziecko oraz
zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do 
uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej.

5.6. Drużynę reprezentuje kapitan.  

5.7. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu w      
przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika nie zgłoszonego 
uprzednio na formularzu zgłoszeniowym, bądź podania danych niezgodnych 
z prawdą. Tylko gracze zgłoszeni w formularzu są upoważnieni do gry. 
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji nazw drużyn.

mailto:cesir-sport@warka.org.pl


5.8. Każda drużyna indywidualnie, we własnym zakresie ubezpiecza zawodników
w odpowiedniej firmie ubezpieczeniowej oraz dba o ich zdrowie i 
bezpieczeństwo podczas rozgrywek. Organizatorzy nie biorą 
odpowiedzialności za zawodników, ich kontuzję i wypadki mające miejsce 
na terenie obiektu oraz nie pokrywa kosztów leczenia z nimi związanych. 

6. SYSTEM ROZGRYWEK

6.1. Rozgrywki prowadzone są dla drużyn amatorskich w dniu 1 marca 2015 r. od
godz. 9:00. Szczegółowy terminarz zostanie przesłany kapitanom na podany
w zgłoszeniu adres e-mail oraz opublikowany na stronie www.cesir.warka.pl

6.2. System rozgrywek zostanie podany po zamknięciu listy 
dopuszczonych zespołów do gry. 

6.3. Punktacja: za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt., za 
przegrany 0 pkt.

6.4. O kolejności miejsc kolejno decyduje:
- większa liczba zdobytych punktów
- wynik bezpośredniego spotkania
- korzystniejsza różnica bramek
- większa liczba bramek zdobytych
- rzuty karne (po 3 w przypadku remisu w fazie pucharowej)

7. STROJE ZAWODNIKÓW

7.1. Wszyscy zawodnicy podczas meczu muszą posiadać jednakowe stroje z 
numerami.

7.2. Zawodników obowiązuje zmienne, sportowe obuwie dostosowane do gry w 
hali sportowej.

8. ZASADY GRY

8.1. BOISKO
- wyznaczają linie boczne ( niebieskie); linie bramkowe ( niebieskie).
- gdy piłka dotknie sufitu lub siatek międzysektorowych – rzut wolny 
pośredni pod miejscem kontaktu piłki z sufitem/siatka przesunięty na linie 
autową.

8.2. SEDZIA
Mecz prowadzi dwóch sędziów na boisku. 

8.2. CZAS GRY: 2 x 10 min
Przerwa między połowami 1 minuta.
O zatrzymaniu czasu gry decyduje sędzia i przekazuje obsługującemu zegar
dyspozycje o jego zatrzymaniu.

8.4 ILOŚĆ ZADODNIKÓW
- Na boisku znajduje się 5 zawodników ( 4 os. w polu + bramkarz)
- Każda gra musi rozpocząć się z udziałem min. 4 zawodników z każdej z 



drużyn, składających się z graczy uprzednio zgłoszonych do turnieju.
 - Niestawienie się drużyny na mecz karane jest przyznaniem walkowera 
(3:0) drużynie przeciwnej.

8.5 OBOWIĄZKI KAPITANA:
- Kapitan drużyny po każdym meczu musi podpisać protokół meczowy 
zatwierdzający wynik meczu, strzelców bramki, skargi, uwagi sędziego itd.
- reprezentuje drużynę na boisku i poza nim
- w sprawach spornych wyłącznie kapitan rozmawia z sędzią
- odpowiada za zachowanie zawodników i drużyny

8.6. ZMIANY:  
- Zmiany hokejowe w strefie ławek zespołów. Podczas zmiany zawodnik 
może wejść na boisko dopiero wtedy gdy jego partner z zespołu 
opuści plac gry. Niewłaściwie wykonana zmiana karana jest 1 min. kary dla 
zawodnika schodzącego.

8.7. PRZEPISY GRY - obowiązują przepisy FIFA gry w halową piłkę nożną. 
Najważniejsze to:

a) AUTY - rzut z autu wykonywany jest nogą, piłka musi nieruchomo leżeć na linii 
bocznej; zawodnicy drużyny przeciwnej nie mogą stać bliżej niż 5 m od piłki; 
wykonawca ma 4 sekundy od momentu ustawienia piłki na linii; bezpośrednio z 
rzutu z autu nie można zdobyć bramki

b) RUTY WOLNE -  Sędziowie odgwizdują rzuty wolne pośrednie i bezpośrednie;
odległość zawodnika, zawodników od miejsca, z którego wykonywany jest rzut 
wolny minimum 5 metrów (nadzoruje sędzia); każdorazowe wprowadzenie piłki do
gry od gwizdka sędziego musi nastąpić w ciągu 4 sekund, po upływie tego czasu i 
nie wznowieniu gry, piłkę przejmuje drużyna przeciwna

c) RZUTY KARNE egzekwowane są z linii 7 metrów

d) WŚLIZGI - Zabroniony atak z tyłu i wślizgi w kontakcie z przeciwnikiem. Jedynie
bramkarz w obrębie swojego pola karnego może wykonać wślizg zgodny z 
przepisami. Gdy zawodnik robi wślizg i w bezpośrednim kontakcie z nim nie ma 
przeciwnika, gra nie jest przerywana. Wślizg karany jest 2 min.

d) SPALONY – nie obowiązuje

e) GRA BRAMKARZA -  Bramkarz wznawia grę ręką po aucie bramkowym, piłka 
musi opuścić pole karne zanim dotknie zawodnika z drużyny.

8.8. KARY:
 - Za grę niezgodną z przepisami zawodnik może zostać upomniany czasowym 
wykluczeniem z gry (1 min lub 2 min) lub w przypadku gry brutalnej, 
niesportowego zachowania lub nagminnego łamania przepisów całkowitym 
usunięciem z danego meczu (na jego miejsce po 5 min wchodzi gracz rezerwowy) 
lub do zawieszenia na kilka meczów włącznie.
– Agresywne, niewłaściwe zachowanie drużyny lub jej członków na i poza boiskiem
(szatnia, trybuny)  może stanowić podstawę do wykluczenia jej z turnieju (wyniki 
meczów są anulowane). 

8.9. Sprawy sporne na boisku rozstrzyga wyłącznie sędzia główny i organizator.



9. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

9.1. Organizator zapewnia: sprzęt sportowy, pierwszą pomoc medyczną, 
sędziów, nagrody: puchary, medale 1 –3, dyplomy,  statuetki /Król 
Strzelców, Najlepszy Bramkarz, MVP, wg.oceny organizatora/, nagrody 
rzeczowe - dla zwycięzców.

9.2. Organizator zawodów nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i 
kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.

9.4. Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone podczas 
trwania turnieju niezgodne z regulaminem użytkowania obiektu.

9.5. Za rzeczy materialne pozostawione na terenie kompleksu sportowego 
organizator nie odpowiada.

9.6. Uczestnicy turnieju przystępujący do rozgrywek zapoznali się z 
regulaminem i akceptują jego założenia

9.7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W 
przypadku istotnych zmian zobowiązuje się do powiadomienia 
zawodników o zmianach w regulaminie.

9.8 O sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator.


