Ramowy Regulamin
Rozgrywek Halowych Turniejów Piłki Nożnej o Puchar
Prezesa Myślenickiego Podokręgu Piłki Nożnej

§1
1. Celem halowego turnieju piłki nożnej jest:
a) propagowanie piłki nożnej w hali
b) rywalizacja sportowa młodzieży
c) podnoszenie na wyższy poziom umiejętności piłkarskich

§2
1. Halowe turnieje rozgrywanie ą w następujących kategoriach wiekowych:
a) Żaki
b) Orliki
c) Młodzicy
d) Trampkarze
e) Juniorzy młodsi
f) Juniorzy starsi
2. Do rozgrywek uprawnieni są zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych, obowiązujących w
danych sezonach rozgrywkowych, zgłoszeni w systemie EXTRANET od ukończenia 7-go roku życia

§3
1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami PZPN,
w dostosowaniu do rozgrywek halowych
2. O systemie rozgrywek decydują organizatorzy zawodów.

§4
1. Każda drużyna przedkłada pełną listę 12 zawodników. Zgłoszone nazwiska obowiązują przez cały czas
trwania turnieju. Zawodnicy zgłoszeni na liście mogą uczestniczyć w zawodach na każdym etapie rozgrywek
2. Kluby, które zgłosiły więcej niż jedną drużynę sporządzają osobne listy dla każdej drużyny i listy te nie mogą
być zmienione.
3. Lista zgłoszeń zawiera:
a) Imię i Nazwisko zawodnika
b) Datę urodzenia zawodnika
c) Podpis opiekuna drużyny
d) Pieczątkę klubową lub dane szkoły
e) Dowód tożsamości zawodnika (aktualną legitymację szkolną ze zdjęciem)
f) Aktualne badania lekarskie (może być na liści zgłoszeń)

§5
1. Zespół tworzy pięciu zawodników: czterech w polu i bramkarz. Strój bramkarza musi się różnić kolorem od
ubioru innych zawodników.
2. Ilość zmian jest dowolna, warunkiem jest zasada: najpierw zejście, a następnie wejście zawodnika. O zmianie
nie potrzeba informować sędziego.
3. Czas trwania zawodów ustala organizator, w zależności od ilości zgłoszonych zespołów
4. W czasie gry obowiązują przepisy gry w piłkę nożną, z tym że:
a) Bramka nie może być zdobyta, jeżeli piłka przekroczyła całym obwodem linię bramkową bezpośrednio
po odbiciu się od ściany, sufitu, drabinek itp.
b) Przy stałych fragmentach gry odległość przeciwnika od piłki winna wynosić co najmniej 3 metry
c) Po uderzeniu piłki od sufitu, konstrukcji, oświetlenia, sędzia zarządza rzut sędziowski.
d) Za przewinienia w polu bramkowym popełnione przez drużynę broniącą, sędzia zarządza rzut karny
w odległości 7 metrów.
e) Wprowadza się zakaz gry wślizgiem i ataki z tyłu, za przekroczenie tego przepisu sędzia dyktuje rzut
wolny pośredni.
f) Rzut z autu wykonuje się nogą z linii autowej.
g) Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z rzutu z autu.
h) Zawody rozgrywane są piłkami halowymi.
5. Gra bramkarza:
a) Gra rękami tylko we własnym polu karnym.
b) Wprowadza piłkę do gry z pola bramkowego tylko ręką.
c) Bramka nie może być zdobyta bezpośrednia w wyrzutu piłki przez bramkarza drużyny przeciwnej.
d) Po otrzymaniu piłki od zawodnika swojej drużyny nie może zagrać ręką, za wyjątkiem zagrania głową,
klatką piersiową lub kolanem.

§6
1. Zawodnik może być ukarany za przekroczenie przepisów wykluczeniem z gry od 1 do 3 minut – o czasie kary
decyduje sędzia.
2. Za poważniejsze przekroczenie przepisów gry zawodnik jest usuwany całkowicie z gry (czerwona kartka),
a jego drużyna gra w osłabieniu przez okres 5 minut.
3. O dalszym losie zawodnika wykluczonego z meczu, co do dalszych gier w turnieju decydują organizatorzy
turnieju.
4. Strata bramki przez drużynę grającą w osłabieniu nie anuluje nałożonej kary.

§7
1. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się wg liczby zdobytych punktów – 3 za zwycięstwo, 1 za
remis, 0 za porażkę.
2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwa lub więcej zespołów o zajętym miejscu decydują:
a) Liczba punktów zdobytych w bezpośrednich spotkaniach między tymi drużynami
b) Przy równej ilości punktów, korzystniejsza różnica bramek w spotkaniach tych drużyn
c) Przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
d) Większa liczba strzelonych bramek
e) Przy dalszej równości sędzia zarządzi po 3 rzuty karne

§8
1. Opiekunowie drużyn ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zawodników swoich drużyn w trakcie
turnieju. W przypadku uszkodzeń w pomieszczeniach zajmowanych przez drużynę, kluby zostaną obciążone
kosztami naprawy.
2. Kluby zobowiązane są do ubezpieczenia zawodników od nieszczęśliwych wypadków.
3. Myślenicki Podokręg Piłki Nożnej nie ponosi odpowiedzialność za wypadki i ich następstwa zaistniałe
w trakcie trwania turnieju.
4. Interpretacja regulaminu przysługuje organizatorom, tj. Wydziałowi Gier PPN Myślenice.

Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Myślenickiego Podokręgu Piłki Nożnej w dniu 28.11.2018 r.

