
KOMUNIKAT 

 TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA  

 

      

REGULAMIN GRY – HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  

O PUCHAR DYREKTORA MOSiR ZGIERZ 

 

 

 

 
1.Liczba zawodników 

a/ mecz rozgrywają zespoły składające się z nie więcej niż pięciu zawodników 

b/ ilość zmian w “locie” jest nieograniczona za wyjątkiem bramkarza, który może być 

zmieniony tylko w momencie przerwy w grze 

c/ zmian zawodników dokonujemy w strefie zmian 

d/ drużyna może liczyć max 15 zawodników 

e/ gdy liczba zawodników jest mniejsza niż 3 mecz zostaje przerwany 

 

 

2.Czas gry – 1 x 15’ min. Czas jest zatrzymywany w momencie zasygnalizowania przez 

sędziego boiskowego. W czasie ostatniej minuty meczu czas jest zatrzymywany w każdym 

momencie wyjścia piłki poza pole gry.  

 

 

3.Przepisy gry 

a/ rozpoczęcie gry następuje na środku boiska po sygnalizacji sędziego i przebyciu przez piłkę 

odległości większej niż obwód piłki 

b/drużyna przeciwna ustawia się w odległości 5m. od piłki 

c/po zdobyciu bramki wznowienie gry j.w. 

d/zawodnicy muszą występować w jednolitych strojach sportowych, w obuwiu 

przeznaczonym do gry w hali 

e/zawodnik nie może nosić na sobie czegokolwiek, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu 

innych zawodników 

 

 

4. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9m. 

 

 

5.Rzut z autu/rzut pośredni/ przyznaje się dla drużyny przeciwnej zawodnikowi, który jako 

ostatni dotknął piłki, z miejsca gdzie piłka całym obwodem, na podłożu lub w powietrzu 

przekroczyła linię boczną lub uderzyła w sufit/ w line itp./ , zagranie stojącej piłki z linii bądź 

zza linii autowej/tolerancja do 0,5m/ wykonany w ciągu 5s,  

 

6.  Rzut od bramki/rzut pośredni/ - wykonuje go bramkarz stojąc w obrębie własnego pola  

wyprowadzając piłkę ręką 

 

 

7.  Rzut z rogu - wykonywany w ciągu 5s,odległość zawodnika drużyny przeciwnej 5m. 

 

 

8.  Rzut wolny bezpośredni 

      a/kopnięcie lub usiłowanie kopnięcia przeciwnika 



      b/podstawienie nogi  

      c/skoczenie na przeciwnika 

      d/zatrzymywanie klub popychanie 

      e/ za grę wślizgiem 

      f/umyślne dotknięcie piłki ręką 

 

 

 

9.KARY 

    a/ kara mniejsza 2’  

 za niebezpieczną grę 

 za niesportowe zachowanie 

 opóźnianie wznowienia gry 

 rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego 

    b/ kara mniejsza 5’ 

 za powtórne przewinienie kary mniejszej 

    c/  kara większa - usunięcie z boiska, zespół gra w osłabieniu przez 5’, zawodnik nie może 

automatycznie grać w następnym meczu lub jeżeli było to przewinienie wybitnie nie sportowe 

to decyduje o karze odsunięcia organizator rozgrywek 

Karę większą zawodnik otrzymuje: 

 kolejne przewinienie ukarane karą mniejszą 2’,5’ 

 uderzenie przeciwnika 

 kopnięcie zawodnika bez piłki 

 faul poza grą 

 obraza czynna lub słowna sędziego lub organizatora 

 

 

10. Punktacja - a/zwycięstwo-3pkt., remis-1pkt 

 

 

11. Kolejność drużyn 

      a/ ilość zdobytych punktów - przy jednakowej ilości: 

 bezpośredni mecz pomiędzy zainteresowanymi zespołami 

 różnica bramek z całych rozgrywek 

 większa ilość zdobytych bramek 

 losowanie 

 

 

12. Postanowienia końcowe 

a/ walkower  

 nie stawienie się na mecz lub spóźnienie powyżej 10’, gdy w meczu 

grał zawodnik nieuprawniony do gry 

 gdy na boisku było mniej niż 3 zawodników 

            b/ protokoły czytelnie wypełnia kierownik lub kapitan zespołu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE 

 

- Zobowiązuję się przestrzegać regulaminu turnieju i ponosić konsekwencje 

jego nieprzestrzegania 

- Biorę pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo (wypadki, urazy, 

kontuzje) i nie będę rościł żadnych pretensji oraz odszkodowań wobec 

organizatorów 

 

 

………………………………………. 
       nazwa drużyny 

 

1. …………………………………………….   ………………… 

 

2. …………………………………………….   ………………… 

 

3. …………………………………………….   ………………… 

 

4. …………………………………………….   ………………… 

 

5. …………………………………………….   ………………… 

 

6. …………………………………………….   ………………… 

 

7. …………………………………………….   ………………… 

 

8. …………………………………………….   ………………… 

 

9. …………………………………………….   ………………… 

 

10. …………………………………………...   ………………… 

 

11. ……………………………………………   ………………… 

 

12. ……………………………………………   ………………… 

 

13. ……………………………………………   ………………… 

 

14. ……………………………………………   ………………… 

 

15. ……………………………………………   ………………… 

 

………………………….. 
Potwierdzam zgodność podpisów 

(kapitan lub opiekun drużyny) 

 


