
Mistrzostwa Rypina o Puchar Burmistrza w Piłce Nożnej Halowej 

 

REGULAMIN 

 

 

1. Cel: 

Popularyzacja Halowej Piłki Nożnej 

 

2. Organizator: 

- Urząd Miasta Rypina 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekracji w Rypinie 

 

3. Termin i miejsce: 

- 3.02.2018r.  Godz 9:00 – 16:00 

- Hala Sportowa RCS ul. Dworcowa 11. 

 

4. Zgłoszenia i uczestnictwo: 

- zgłoszenia do dnia 25.01 (czwartek) do godz. 15:00 (nazwa drużyny, imienna lista zawodników z datami 

urodzenia, nr. tel. osoby odpowiedzialnej za drużynę), zgłaszamy do organizatora osobiście lub mailowo 

mosirrypin@wp.pl. 

 - w przypadku dużej ilości zgłoszonych drużyn decyduje szybszy termin zgłoszenia u organizatora. 

 - nr. tel. kontaktowego do organizatora 54 2802007, 798474413 

 - liczba drużyn biorących udział w turnieju ograniczona do 10 

5. Zasady rozgrywania turnieju: 

- zawodnicy muszą mieć ukończone 18 lat. 

- drużyny zostaną rozlosowane 26.01 do dwóch grup i grają systemem każdy z każdym w grupie.  

- z grupy wychodzą dwie pierwsze drużyny, w przypadku tej samej liczby pkt, decyduje: 

◦ bezpośredni pojedynek 

◦ większa różnica bramek 

◦ większa liczba strzelonych bramek 

◦ mniejsza ilość straconych bramek 

 - półfinały 1A-2B, 2A-1B (w przypadku remisu obowiązują rzuty karne, 3 serie) 

 - mecz o III miejsce (w przypadku remisu obowiązują rzuty karne, 3 serie) 

 - finał (w przypadku remisu obowiązują rzuty karne, 3 serie) 

 

 

6. Regulamin gry: 

- zespół składa się z 5 zawodników w tym bramkarz (max. 10 zawodników w drużynie) 

- zmiany hokejowe w wyznaczonej strefie zmian 

- czas gry 1x12min 

- bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą na całym boisku 

- aut wykonywany jest nogą z lini lub zza lini bocznej boiska. 

 - punktacja: zwycięstwo 3pkt., remis 1pkt., porażka 0pkt. 

- kary indywidualne: 

• żółta kartka – 2 minuty wykluczenia z gry (w przypadku straty bramki przez drużynę grającą w 

osłabieniu ukarany zawodnik może wrócić na boisku) 

• czerwona kartka – wykluczenie zawodnika do końca meczu, a po 5 minutach może wejść inny 

zawodnik z drużyny. Zawodnik ukarany czerwoną kartką może grać w następnym meczu, w przypadku 

otrzymania kolejnej bezpośredniej czerwonej kartki zawodnik zostaje wyeliminowany z turnieju.  

 - drużyna musi składać się minimalnie z 3 zawodników na boisku, w przeciwym razie zostaje 

 ukarana walkowerem. 

 - zakaz gry wślizgiem na zawodnika przy piłce 

 - sędzia w meczu decyduje o zatrzymaniu czasu gry 

 

 

 



7. Nagrody: 

- za miejsca I-III  puchary oraz nagrody rzeczowe, 

- dla najlepszego strzelca oraz bramkarza turnieju. 

 

8. Sędziowanie 

Turniej sędziuję licencjonowany sędzia powołany przez organizatora. 

 

9. Sprawy socjalne: 

- przewidziany jest ciepły posiłek oraz woda dla zawodników 

 

10. Postanowienia końcowe organizatora: 

- organizator ma prawo do ewentualnej zmiany regulaminu, 

- wszelkie spory  rozstrzyga organizator, 

- ewentualne protesty kierowane są do organizatora przez kapitana lub kierownika drużyny, 

- uroczyste zakończenie turnieju przewidziane jest na godzinę 16:00. 


