
RAMOWY REGULAMIN 

HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI 

O PUCHAR WÓJTA GMINY RANIŻÓW 

 

Cel imprezy: 

 Popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku Gminy Raniżów. 

 

Organizator: 

 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie 

 

Termin: 

 Turniej odbędzie się 17 lutego  2019 r. na HALI SPORTOWEJ  

Gminnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Raniżowie.  

 Rozpoczęcie o godz. 9:00 

 

Uczestnictwo: 

 Turniej zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych: 

 I   kat. - chłopcy z kl. I-III szkoły podstawowej 

 II   kat.- chłopcy z kl. IV-VI szkoły podstawowej 

 W imprezie biorą udział drużyny 5-osobowe (w tym bramkarz). 

 Zespół liczy maksymalnie 7 zawodników (w tym 2 rezerwowych). 

 Zawodnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

 Zawodnicy mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Raniżów. 

 

Przepisy i punktacja: 

Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady 

 nie są ujęte w regulaminie – zgodne z przepisami PZPN. 

Czas gry – 10 min. (2 x 5 min.). Czas gry może ulec zmianie. Informacje                     

o zmianach zostaną podane przed rozpoczęciem rozgrywek.  

Boisko i bramki jak do piłki ręcznej. Obuwie miękkie halowe (z jasnymi 

podeszwami). 

Zmiany zawodników odbywają się w locie, to znaczy, gdy toczy się gra.                       

Przy dokonywaniu zmiany muszą być spełnione następujące warunki: 

 zawodnik opuszcza boisko w wyznaczonych miejscach, 

 na boisku nie może znajdować się więcej niż 5 zawodników jednej 

drużyny; czyli zawodnik wchodzący nie może się znaleźć na boisku 

zanim jego partner nie zejdzie za linię boczną (kara 2 min. - drużyna gra 

w osłabieniu), 

 bramkarz może zamienić się miejscem z zawodnikiem z pola pod 

warunkiem, że sędzia zostanie o tym powiadomiony. 

Zabrania się wykonywania ślizgów. Zabrania się trzymania drabinek lub 

parapetu (karą jest rzut wolny pośredni dla przeciwnika). 

Nie obowiązuje przepis o spalonym. 



W przypadku uderzenia piłki w konstrukcję dachu – rzut wolny pośredni dla 

przeciwnika. 

W przypadku zagrania piłki do własnego bramkarza, piłka nie może być złapana 

w ręce tylko wybita nogą (kara – rzut wolny pośredni z linii pola karnego). 

 

Za wygranie spotkania drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, 

za przegraną 0 punktów. 

O kolejności miejsc decyduje: 

 Większa liczba zdobytych punktów, 

 Wynik bezpośredniego spotkania, 

 Lepsza różnica bramek w rozgrywkach, 

 Większa liczba zdobytych bramek. 

 

Zgłoszenia pisemne, na kartach zgłoszeń drużyny, przyjmuje organizator  

w dniu turnieju do godz. 830. 

Drużyny w swojej kat. rozegrają mecz „każdy z każdym”. W przypadku dużej 

ilości zgłoszeń, drużyny w danej kat., w obecności kapitanów, zostaną  

w losowaniu podzielone na dwie grupy. W fazie grupowej, drużyny rozegrają 

mecz „każdy z każdym”. Drużyna,  która w grupie zajmie I miejsce, zagra  

w półfinale z II drużyną z grupy drugiej. Zwycięzcy z meczów półfinałowych 

zagrają w finale o miejsca I/II, a przegrani o miejsca III/IV. 

W przypadku remisu w tych meczach, rozstrzygać będzie seria 3 rzutów 

karnych. 

 

Nagrody: 

Organizator ufunduje MEDALE za zdobycie I, II i III miejsca w każdej kat. oraz 

PUCHARY dla Króla strzelców w każdej kat. Dodatkowo drużyny zwycięskie  

otrzymają PUCHAR WÓJTA GMINY RANIŻÓW. 

 

Postanowienia końcowe: 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach. 

Ubezpieczenie oraz przyjazd uczestników na koszt własny. 

Ostateczna   interpretacja    niniejszego    regulaminu    należy   wyłącznie  

do  organizatora, który rozstrzygać będzie wszystkie sprawy sporne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE 

 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Halowego 

Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci o Puchar WÓJTA GMINY RANIŻÓW                             

w Raniżowie oraz, że jako kapitan drużyny zobowiązuję się do udziału w 

turnieju mojej drużyny zgodnie z jego regulaminem. Jednocześnie 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości fakt, iż organizator turnieju nie 

ubezpiecza jego uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków 

doznanych przez uczestników w trakcie rozgrywek turniejowych. 

Ubezpieczenia takiej drużyny lub indywidualne zawodnicy winni dokonać 

we własnym zakresie.  

 

 

 

Lp. Nazwa Drużyny Kapitan 
(czytelny podpis) 
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Zgoda rodziców 

 

Wrażam zgodę na udział mojego dziecka................................................... 

w Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci o Puchar WÓJTA GMINY RANIŻÓW, 

który organizowany jest w dniu 12.02.2019 r. o godz. 9:00 na Hali Sportowej               

w GGJPII w Raniżowie.  
Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości fakt, iż organizator turnieju nie 

ubezpiecza jego uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków doznanych przez 

uczestników w trakcie rozgrywek turniejowych. Ubezpieczenia takiej drużyny lub 

indywidualne zawodnicy winni dokonać we własnym zakresie.  
 

 

 

                                                                                                

                                                                ................................................................ 
                                                                              ( data i podpis rodzica, opiekuna) 

 

                                                             


