
    TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI XXVII LECIA STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

ŁÓDŹ, DNIA 10 MARCA 2018 ROKU 

 

REGULAMIN: 

 

1. Zgłoszona drużyna musi liczyć minimum 6 zawodników, max. 10. 

2. Czas trwania spotkania – 2 x 5 minut. 

3. Zespoły grają w sześcioosobowych składach, tj. bramkarz plus pięciu zawodników w polu. 

Drużyna musi rozpocząć mecz w minimum pięcioosobowym składzie. 

4. Ilość zmian w „locie” zawodników z pola jest nieograniczona i odbywa się w wyznaczonej 

strefie, po wcześniejszej sygnalizacji u sędziego.  

Zmiana bramkarza może być dokonana tylko wtedy, kiedy piłka nie jest w grze. 

Zawodnik, który został zmieniony może wrócić na boisko jako zmiennik innego. 

5. Nie obowiązuje przepis o spalonym.  

6. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania piłki i jednakowych strojów z widocznymi 

numerami na koszulkach. 

7. Zawodnicy zobowiązani są do respektowania wszystkich decyzji sędziego. 

8. Odległość zawodnika drużyny przeciwnej od piłki przy wszelkiego rodzaju rzutach ustala się 

na 4 metry, za wyjątkiem rozpoczęcia gry od środka – 2 metry. 

9. Czas na wznowienie gry nie może przekraczać  4 sekund. 

10. Sędzia może ukarać zawodnika żółtą kartką lub czerwoną kartką. 

11. Zawodnik usunięty z boiska nie może powrócić do gry, ani przebywać na ławce rezerwowych. 

Jego drużyna może być uzupełniona po 2 minutach od wykluczenia, o ile w ciągu tych 2 minut 

nie straciła bramki. 

12. Jeżeli w wyniku wykluczenia za czerwoną kartkę w którymkolwiek zespole zostanie mniej niż 

3 zawodników, mecz należy przerwać. 

Drużyna, która nie stawi się do gry w odpowiednim czasie, przegrywa mecz walkowerem. 

13. Za każde spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 

- 3 punkty – zwycięstwo 

- 1 punkt – remis 

- 0 punktów - przegrana 

14. O kolejności w tabeli decyduje: 

- ilość zdobytych punktów 

- wynik bezpośredniej rywalizacji 

- różnica bramek 

- ilość strzelonych bramek 

- dodatkowy mecz 

15.  Z każdej grupy do dalszych rozgrywek awansują 2 drużyny. 

16.  Dwa walkowery powodują wykluczenie zespołu z rozgrywek. 

17.  Jeżeli mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe lub finał zakończą się remisem, wówczas nastąpi 

seria rzutów karnych. 

18.  Rzuty karne wykonywane będą w trzech seriach, a gdy nie padnie rozstrzygnięcie, należy 

wykonać je do skutku. 



19.  W sprawach spornych nie ujętych niniejszym regulaminem prawo podejmowania ostatecznej 

decyzji będzie miał organizator po konsultacji z sędziami. 

 

UWAGA:  Obowiązują buty piłkarskie przystosowane do gry w hali. Organizator zastrzega sobie 

prawo zmian w programie i regulaminie imprezy. 


