
Halowy Turniej Piłki Nożnej
w ramach „Ferii z OSiR-em 2020”

pod hasłem „KOMPUTER MA WOLNE”

Regulamin

1. CEL
a) wyłonienie najlepszych drużyn halowej piłki nożnej
b) popularyzacja gry w halową piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży
c) propagowanie aktywnego wypoczynku  w trakcie ferii zimowych

2. ORGANIZATOR:
a) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków
b) Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ,,Nasz Region’’, ul. Browarna 63,
     21-400 Łuków.

3. TERMIN I MIEJSCE:
a) 21 - 22.01.2020 r. (wtorek-środa), godz. 10.00
b) Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łukowie

4. UCZESTNICTWO:
a)  KATEGORIE:  

 I       –  szkoły podstawowe – 2009 i młodsi 
II      –  szkoły podstawowe – 2008 - 2007
III      –  szkoły podstawowe – 2006 – 2005
IV      –  szkoły ponadpodstawowe
V      –  dziewczęta

b) drużynę stanowi 5 zawodników w polu, bramkarz,  max. 4 zawodników rezerwowych;
c) w drużynie może grać maksymalnie 2 zawodników zrzeszonych;
d) ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do dnia 17.01.2019 r. do godz. 10:00 
e) w przypadku niepełnoletnich zawodników zgłoszenia drużyn wyłącznie z pełnoletnim

opiekunem;
f) w czasie trwania turnieju obowiązkowa jest obecność opiekuna drużyny. 

5. ZASADY GRY:
1. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn.
2. Czas gry 2 x 10  min.
3. Gra bez spalonego.
4. Zmiany prowadzone są w systemie „hokejowym”  w „strefie zmian”. Ilość zmian jest

nieograniczona. Wprowadza się „strefę zmian”, która dotyczy własnej połowy boiska,
gdzie znajduje się ławka z zawodnikami rezerwowymi.

5. Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą na całym boisku.
6. Zabroniona gra wślizgiem.
7. Wprowadzenie  piłki  z  autu  nogą.  Piłka  musi  być  wprowadzona

do gry do 3 m szerokości linii.
8. Rzut  wolny  za  przewinienie  w  polu  bramkowym  wykonuje  się  z  linii  pola

bramkowego.
9. Przy  rzucie  wolnym mur  musi  być  odsunięty  na  odległość  5  metrów  na  żądanie

wykonującego rzut.



10. Kary indywidualne: 1 min- przez pokazanie żółtej kartki
a) czerwona  kartka  –  usunięcie  z  boiska  do  końca  meczu,  zespół

gra w osłabieniu 1 min
b) za  wybitnie  niesportowe  zachowanie,  wulgarne  odzywki,  zachowania  naruszające

porządek turnieju – czerwona kartka i wykluczenie z całych rozgrywek.
11. Rzut karny – 7 m.
12. Zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami PZPN z ułatwieniami.

            Ostateczna interpretacja przepisów należy do sędziego i Organizatora zawodów.

6. PUNKTACJA:
a) za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegrane 0 pkt,

walkower do 3:0; (- 1) pkt.
b) o kolejności miejsc decyduje:

- większa liczba zdobytych punktów,
- wynik bezpośredniego spotkania,
- lepsza różnica bramek,
- większa liczba zdobytych bramek.

7. NAGRODY:
- za zajęcie I miejsca drużyna otrzymuje puchar, dyplom, nagrody niespodzianki;
- za zajęcie II, III miejsca drużyny otrzymują puchary, dyplomy, nagrody niespodzianki;
- dla  króla  strzelców  w  każdej  kategorii  wiekowej  –  statuetkę,  dyplom,  nagroda

niespodzianka.

8. UWAGI KOŃCOWE
 sprawy sporne rozstrzygał będzie sędzia turnieju zgodnie z kodeksem PZPN
 zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt
 organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu
 organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste zawodników
 w czasie trwania turnieju obowiązkowa jest obecność opiekuna drużyny w przypadku

braku opiekuna spotkanie zostanie uznane jako walkower dla drużyny przeciwnej.
 W przypadku udziału osób niepełnoletnich wymagane jest  oświadczenie podpisane

przez  rodzica/opiekuna  prawnego na  udział  w turnieju.  Wymagane jest  posiadanie
legitymacji  szkolnej  i  na  wezwanie  sędziego  okazanie.
Wzór  oświadczenia  dostępny  w  biurze  OSiR  w  Łukowie,  ul.  Browarna  63
lub na stronie   www.osir.lukow.pl     

 Administratorem danych  osobowych  jest  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Łukowie,
ul. Browarna 63.

 Dane  osobowe  uczestników  Zimowego  Halowego  Turnieju  Piłki  Nożnej  będą
wykorzystywane  wyłącznie  na  potrzeby  organizacji  w/w  imprezy.  Dane  te  będą
używane zgodnie z  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej PL). 
Dane te zostaną usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Informacje szczegółowe:

Biuro OSiR ul. Browarna 63,
  tel. 25/ 798 23 89, 515  137   778

www.osir.lukow.pl; imprezy@osir.lukow.pl

http://www.osir-lukow.pl/
http://www.osir.lukow.pl/

