
Regulamin  Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Regimin z okazji 

Święta Niepodległości 

 

 
1. Cel: Popularyzacja Halowej Piłki Nożnej. 

                     Uczczenie Święta Odzyskania przez Polską Niepodległości                                                                                  

2. Organizator: Organizatorem turnieju jest Gmina Regimin – koordynator Paweł 

Mazurkiewicz 

3. Honorowy Patronat –Wójt Gminy Regimin – Pani Mariola Kołakowska  

4. Termin i miejsce: Turniej odbędzie się w dniu 15 listopada 2020 r w Hali Szkoły 

Podstawowej im. Teofila Lenartowicza w Regiminie o godz. 10:00 

5. Zgłoszenia i uczestnictwo: Drużyny mogą się zgłaszać telefonicznie do czwartku 12  

listopada   2020r. pod nr tel. (23) 6811756 lub 506138392 

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Regulaminu Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 

Wójta Gminy Regimin z okazji Święta Niepodległości. 

W przypadku dużej ilości drużyn zgłoszonych telefonicznie decyduje kolejność 

potwierdzenia udziału 

6. Zasady rozgrywania turnieju. 

 W turnieju mogą wziąć udział tylko zawodnicy pełnoletni. 

 Drużyny zostaną rozlosowane na grupy i grają w systemie każdy z każdym.  

 Z grupy wychodzi jedna lub dwie drużyny w zależności od ilości zgłoszeń. 

 W przypadku równej ilości punktów o miejscu w grupie decyduje: 

- bezpośredni pojedynek 

- w przypadku remisu – stosunek bramek 

- w przypadku równego – większa ilość strzelonych bramek 

- w przypadku tej samej - losowanie 

7. Regulamin turnieju: 

- Zespół składa się  z 4 zawodników w polu  w tym  bramkarz (do 10 zawodników 

cała drużyna) 

- Czas gry 1x15 min. /lub inny od ilości zgłoszeń/(przerwa 10 min. Między każdym 

meczem na dezynfekcję hali) 

- Piłka nr 5 

- Bramkarz może chwytać piłki rękami tylko w polu bramkowym (pole bramkowe – 

półłuk o promieniu 6m) 

- Gra bez spalonego 

- Zmiany w systemie hokejowym 

- Bramkarz wprowadza piłki ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska 

- Punktacja – zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt, porażka 0 punktów 

- Kary za naruszenie przepisów gry 

 żółta kartka – 2 minutowe wykluczenie z gry 

 czerwona karta – wykluczenie do końca meczu 

 drużyna zostaje wykluczona z meczu jeżeli gra w niej mniej niż  3 

zawodników (2 czerwone kartki w jednym meczu) i przegrywa 

walkowerem  0:1 

 zawodnik ukarany czerwoną kartką ma prawo gry w następnym meczu, 

8. Nagrody: 

Pierwsze trzy drużyny w poszczególnych kategoriach otrzymują puchary. Przewidziano również 

nagrody dla najlepszych zawodników i najlepszych bramkarzy. 

 



 

9. Sędziowie: 

                   Turniej sędziują arbitrzy powołani przez organizatora. 

 

     10. Postanowienia końcowe organizatora: 

 ewentualne protesty  może składać kierownik drużyny lub jej kapitan u 

organizatora 

 turniej zostanie rozegrany w dniu 15 listopada 2020  w Hali Szkoły Podstawowej w 

Regiminie im. Teofila Lenartowicza 

 uroczyste otwarcie turnieju 15.11.2020 o godz. 10:00. 

 
 

11. Przepisy związane z zagrożeniem epidemiologicznym  

Zasady zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego dla uczestników  

Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Regimin z okazji Święta 

Niepodległości: 

 

- zakaz korzystania z szatni na terenie hali, 

- zaleca się przed meczem i po meczu korzystać z maseczki na usta i nos, 

- przed początkiem spotkania i po jego zakończeniu zaleca się trzymanie dystansu społecznego (1,5 

m), 

- zaleca się ograniczenie kontaktów osobistych przed, podczas i po meczu, 

- rozgrywki będą odbywać się bez udziału publiczności, 

- zabrania się gry w rozgrywkach oraz pojawieniu się na  terenie ich trwania osób z objawami 

SARS-CoV-2  - gorączka, suchy kaszel, zmęczenie, ból mięśni, ból gardła, biegunka, zapalenie 

spojówek, ból głowy, utrata smaku lub węchu , wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i 

stóp), 

- Organizator może zakazać udziału w rozgrywkach osób zdradzających objawy chorobowe, w 

takim przypadku zostaną powiadomione odpowiednie służby, 

- każdy zawodnik przed rozpoczęciem meczu  zobowiązany jest złożyć oświadczenie  

o swoim stanie zdrowia pod kątem zagrożenia epidemiologicznego (wzór oświadczenia stanowi 

załącznik do niniejszego regulaminu) i poddać się mierzeniu temperatury ciała. 

 

 

 

 

 



 

Załączniki do regulaminu: 

Nr. 1. Lista zgłoszeniowa drużyny 

Nr. 2.  Zgoda na udział w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Regimin z 

okazji Święta Niepodległości oraz oświadczenie o stanie zdrowia zawodnika. 

Nr. 3. Zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (RODO). 

Nr. 4. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem. 

Nr. 5. Potwierdzenie zapoznania z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego na terenie hali 

sportowej.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


