
Regulamin Halowego Turnieju Piłki Nożnej 

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów - dorośli 

 
Cel:  

Popularyzacja halowej piłki nożnej.  
Zachęcenie do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach 
rekreacyjnych  
Popularyzacja mody na czynny wypoczynek 

Wyłonienie najlepszych drużyn w halowej piłce nożnej dla dorosłych 

  
Organizator: 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisław Zadworny 
Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie 
  
Termin i miejsce: 

Turniej odbędzie się 17 grudnia 2022 roku w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Cieszanowie od godziny 10:00 
  
Zgłoszenia i uczestnictwo: 

Drużyny mogą zgłaszać się do 12 grudnia 2022 roku w formie mailowej (na adres: 
sekretariat@ckis.cieszanow.pl ) lub stacjonarnie, przychodząc do Centrum Kultury i Sportu w 
Cieszanowie.  
  
Zasady rozgrywania turnieju: 
Turniej zostanie rozegrany w kategorii wiekowej 18+ bez podziału na drużyny damskie i męskie 
(można miksować).  
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 

  
Regulamin turnieju:  
- zespół składa się z 5 zawodników w polu w tym bramkarz (+ nieobligatoryjnie maksymalnie 2 
rezerwowych), 
- obowiązkowe obuwie halowe (z jasnymi podeszwami), 

- czas gry 2x5 min., 

- Bramkarz może chwytać piłki rękami tylko w polu bramkowym 

- 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, 

- zabrania się wykonywania ślizgów,  
- zabrania się trzymania drabinek lub parapetu (karą jest rzut wolny pośredni dla przeciwnika),  
- 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). 
  
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 0:3  
- zawodnik ukarany czerwoną kartką ma prawo gry w następnym meczu 



 

Nagrody: 

Pierwsze trzy drużyny otrzymują puchary i dyplom.  
Przewidziano również nagrody dla króla strzelców i najlepszego bramkarza turnieju. 

Wszystkie drużyny otrzymują dyplom za udział. 
 

Sędziowie: 

Turniej sędziują arbitrzy powołani przez Organizatora. 

  
Postanowienia końcowe Organizatora: 

- ewentualne protesty może składać kierownik drużyny lub jej kapitan u organizatora 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach. 

- ubezpieczenie oraz przyjazd uczestników na koszt własny. 

- zasady mogą zostać zmodyfikowane przed turniejem, a także na miejscu, przed 

rozpoczęciem rozgrywek, w porozumieniu z kapitanami drużyn (w przypadku małej liczby 

drużyn czy zdarzeń losowych). 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


