
REGULAMIN 

Halowej Piłki Nożnej 

Dziewcząt i Chłopców ur. 2000-2001-2002 

 

 

 

1. Organizator – Urząd Gminy Limanowa 

 

2. Cel imprezy – popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży szkół 

gimnazjalnych, oraz wyłonienie mistrza na zawody powiatowe 

 

3. Termin i miejsce - dziewczęta – 30.09.2015 r. – ZS Rupniów 

- chłopcy – 01.10.2015 r. – ZS Rupniów 

 

4. Uczestnictwo – zespół liczy 10 zawodników – drużyny szkolne – 5 osobowe 

(4 + bramkarz), dziewczęta, chłopcy – urodzeni 2000/01/02 

 

 

UWAGA!!! 

 

W zawodach mogą brać udział tylko uczniowie nie posiadający licencji 

sportowej z piłki nożnej, halowej i futsalowej! 

 

Sprawdzenie licencji klubowych będzie miało miejsce przy współudziale 

Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej – po otrzymaniu dwa dni przed 

zawodami listy zawodników biorących udział w rozgrywkach. Przed 

rozpoczęciem zawodów odbędzie się weryfikacja legitymacji szkolnych, dlatego 

uprasza się uczniów o zabranie ze sobą dokumentów. Uczniowie nie 

posiadający legitymacji, lub posiadający licencję klubową nie zostaną 

dopuszczeni do gry! 

 

 

5. Zgłoszenia: Dziewczęta do dnia 28.09.2015 r. 

     Chłopcy do dnia 29.09.2015 r.  

 

- z dokładnym imiennym wykazem zawodników poprzez System Rejestracji 

Szkół, natomiast wygenerowany druk zgłoszenia z systemu potwierdzony przez 

dyrekcję szkół w dniu zawodów. Po tym terminie zgłoszenia nie będą 

przyjmowane! 

 

6. Nagrody i klasyfikacja końcowa – dla wszystkich drużyn przewidziane są 

nagrody rzeczowe i dyplomy, a dla pierwszych trzech miejsc dodatkowo 

puchary 

 

7. Przepisy gry – zgodnie przepisami halowej piłki nożnej i reg. MSZS Kraków 

 

- po wyjściu piłki poza linie boczne boiska - następuje wybicie piłki nogą 

spoza linii bocznej,  - gra bez „spalonego”,  



- rzut karny z linii 7 metrów,  

- zakaz gry barkiem oraz wybijania piłki wślizgiem,  

- bramkarz  nie może wyrzucać  piłki ręką poza linię środkową boiska,  

- po wyjściu piłki poza linię boczną boiska następuje wprowadzenie piłki do 

gry nogą spoza   linii bocznej - zawodnik drużyny przeciwnej musi 

znajdować się 3 m od piłki,  

- bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą ,nie  może wprowadzić  

piłki poza linię   środkową boiska.  

- przy rzutach wolnych odległość zawodnika od piłki musi być nie mniejsza 

niż 5m, chyba   że drużyna poszkodowana nie będzie tego wymagać,  

 -boisko o wymiarach 36 x 18 m , bramki 3 x 2m ,  piłka halowa –obw. 62-64cm, waga 
400-440g.  

  

    W zawodach powyższych  stosowane będą kary minutowe (1 lub 2 min.) 

oraz czerwone kartki. Zawodnik otrzymuje karę wykluczenia z gry na czas 2 

minut, jeżeli dopuszcza się następujących przewinień:  

1. Gwałtownie zaatakuje przeciwnika barkiem.  

2. Rozmyślnie zagra piłkę ręką.  

3. Popycha przeciwnika rękoma powodując jego upadek.  

4. Zatrzymuje przeciwnika ręką.  

5. Rozmyślnie po raz drugi nieprawidłowo wykonuje wznowienie gry.  

6. Krytykuje orzeczenia sędziów.  

7. Symuluje w sposób umyślny kontuzję lub faul.  

8. Celowo opóźnia wznowienie gry.  

9. Zachowuje się w sposób nie sportowy w stosunku do przeciwników, 

współpartnerów,         kibiców lub działaczy.  

10. Podstawia nogę przeciwnikowi i powoduje jego upadek.  

11. Wchodzi lub powraca na pole gry bez zgody sędziego.  

12. Rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego.  

  

           Za ukaranego zawodnika nie może wejść do gry zmiennik (w okresie nałożonej 

kary). Po ukaraniu bramkarza karą 2 minut boisko może opuścić za niego zawodnik 

przebywający na polu gry, wyznaczony przez kapitana drużyny. Po ukaraniu bramkarza 

kolejną karą 2 minut, bramkarz zostaje wykluczony z gry do końca meczu. Na jego 

miejsce po upływie 2 minut drużyna  ma prawo wprowadzić do gry zawodnika w celu 

uzupełnienia składu.   Po nałożeniu kolejnych  2 minut kary w stosunku do tego samego 

zawodnika kolejną karą będzie czerwona kartka.  Zawodnik ukarany musi opuścić 

boisko i nie ma prawa do gry do zakończenia meczu - na boisko  w jego miejsce nie 

może wejść inny zawodnik przez okres 2 minut. Po upływie 2 minut drużyna  ma prawo 

wprowadzić zawodnika do gry w celu uzupełnienia składu. W uzasadnionych  

przypadkach kierownik - kapitan  zespołu  może  zwrócić się do organizatora o 

zweryfikowanie  składu drużyn grających w turnieju.  

 

8. Sposób przeprowadzenia zawodów – do finałów powiatowych awansuje 1 

drużyna z eliminacji gminnych 

 

9. Zasady finansowania – koszty organizacyjne, przewóz, oraz nagrody pokrywa 

organizator  



10. Postanowienie końcowe – organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej 

interpretacji niniejszego regulaminu. We wszystkich sprawach nie ujętych w 

regulaminie – prawo decydowania przysługuje Organizatorowi.  

 

 

25.09.2015        Organizator 

   


