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Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice 

Fundacja Stacja Sport 

Regulamin Amatorskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej 

1. Organizatorzy: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice; 

Fundacja Stacja Sport. 

2. Cel imprezy: Promocja aktywnego wypoczynku i popularyzacja piłki nożnej; 
3. Termin i miejsce: Hala Sportowa GOSiR Stare Babice, ul. Południowa 2B, Zielonki-Parcela; 

18 grudnia 2021r. - SOBOTA 

4. System rozgrywek: 

Zespoły tworzyć będą 2 grupy po 4 drużyn (każda drużyna - 5 zawodników w polu + 4 

rezerwowych). 

W grupach mecze „każdy z każdym”. Następnie mecze półfinałowe, później mecze o miejsca 

– 1-2, 3-4, itd. 

Punktacja: 

- za zwycięstwo  3 pkt. 

- za remis   1 pkt. 

- porażka   0 pkt. 

O miejscu w tabeli decyduje: 

1). Ilość zdobytych punktów; 
2). Wynik bezpośredniego spotkania; 

3). Korzystniejsza różnica bramek; 

4). Większa liczba zdobytych bramek; 
5). W przypadku równej ilości punktów, zdobytych bramek, remisowego meczu bezpośredniego – 

sędzia zarządza (pomiędzy zainteresowanymi drużynami) serię rzutów karnych (po 3), aż do 
wyłonienia zwycięzcy; 

6). W przypadku identycznego bilansu pkt., bramek, remisowego meczu bezpośredniego, więcej niż 
dwóch zespołów obowiązuje dodatkowo mała tabela z rezultatem meczów tylko między 

zainteresowanymi drużynami. 

5. Harmonogram turnieju: 

9:30 – przyjazd drużyn 

9:45 – odprawa trenerów drużyn 

10:00-14:30 – mecze eliminacyjne i finałowe 

14:45 – zakończenie turnieju, rozdanie nagród 

6. Zasady gry : 

- Obowiązują zasady gry w piłkę halową; 
- Boisko o wymiarach 40m x 20m, bramki 5m x 2m; 
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- Czas gry: mecz – 12 minut; 

- czterech graczy plus bramkarz; zmiany „systemem hokejowym”; 

- zawody rozgrywamy piłką halową nr 5;  

- bramkarz wprowadza piłkę do gry w sposób dowolny; 

- Rzut karny wykonuje się z 7m; 

- Wszystkie stałe fragmenty (rzut z autu, rożny, wolny) wprowadzane są nogą, a przeciwnik 
musi się znajdować w odległości 3m. Wszystkie rzuty wolne są „rzutami pośrednimi”;  
- Za rażące przewinienia zawodnik może być usunięty z boiska na 2 minuty, w przypadku 

ponownego rażącego zagrania do końca spotkania, a drużyna gra w osłabieniu; 
- zakaz gry wślizgiem; 
- Pozostałe przepisy, zgodnie z przepisami gry w piłkę nożna PZPN; 
- organizator dopuszcza zmiany w szczegółach gry podczas odprawy technicznej, przed 

Turniejem.   

7. Nagrody: 

- drużyny 1-3 otrzymują puchary; 
- organizator zapewnia uczestnikom wodę i owoce; 

8. Sprawy organizacyjne: 

- wpisowe na Turniej wynosi 200,00 zł; wpłata przelewem na rachunek bankowy o numerze: 
32 1020 1185 0000 4702 0294 5632 do 13 grudnia 2021r. 

- Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności; 
- Za rzeczy osobiste zagubione lub wniesione na teren obiektu, organizator nie ponosi 

odpowiedzialności; 
- Organizator zastrzega sobie prawo  do ewentualnych zmian w harmonogramie turnieju oraz 

prawo rozstrzygania spraw nieujętych w ww. regulaminie; 

- zgodnie z Klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych w związku z realizacją 
Amatorskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej 18.12.2021r., wizerunek uczestnika może być 
opublikowany na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych, w celu promocji 

imprezy. 
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