
Olkusz dnia 07.01.2009r. 
 
 
 

REGULAMIN 
 otwartego turnieju halowej piłki nożnej drużyn 5-osobowych                           

o Puchar Dyrektora MOSiR-u 
 

§1. 
1. Turniej ma na celu popularyzację halowej piłki nożnej. 
2. Wyłonienie 8 najlepszych drużyn do turnieju finałowego. 
 

§2. 
1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu  
przy współpracy z Podokręgiem Piłki Nożnej w Olkuszu. 
 

§3. 
1. W turnieju może startować dowolna ilość drużyn. 
2. W drużynie występować mogą tylko zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia i starsi bez 
względu na przynależność klubową i miejsce zamieszkania. 
 

§4. 
1. Uczestnikami turnieju będą drużyny, które spełnią postanowienia zawarte w §3 niniejszego 
regulaminu, zgłoszą swój udział oraz uiszczą wpisowe u organizatora.  
2. Drużyna składa się z pięciu zawodników wraz z bramkarzem + siedmiu zawodników 
rezerwowych wymienianych w czasie gry systemem hokejowym /gracze wcześniej zgłoszeni  
u organizatora/. 
3. Jakiekolwiek zmiany zawodników na formularzu zgłoszeniowym można dokonywać tylko do 
pierwszego meczu w turnieju. 
4.Organizator zdyskwalifikuje zespół w przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika 
nie zgłoszonego uprzednio na formularzu zgłoszeniowym, bądź podania przez kapitana lub 
kierownika zespołu nieprawdziwych danych. Tylko zawodnicy uprawnieni mają prawo do podjęcia 
gry. 
 

§5. 
1. Termin i miejsce: 
 07.02.2009r. godz.12:30 
 08.02.2009r. godz.9:00 
 Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR w Olkuszu, ul. Wiejska 1. 
2. Zgłoszenia wraz z wpisowym, w kwocie 100 zł. przyjmowane będą do dnia 05.02.2009r. do  
godz. 13:00. 
3. Losowanie drużyn do turnieju odbędzie się w dniu 05.02.2009r. godz. 13:15 w Hali Sportowo-
Widowiskowej MOSiR. 
 

§6. 
1. System gry, czas gry itp. podane zostaną podczas losowania i odprawy technicznej kierownikom 
lub kapitanom drużyn. 
2. Obsadę sędziowską do przeprowadzenia turnieju ustalą organizatorzy. 
 

 



§7. 
1. Trzy najlepsze drużyny w turnieju halowej piłki nożnej otrzymają: dyplomy, puchary oraz 
nagrody ufundowane przez MOSiR Olkusz.  
2. Dla najlepszego bramkarza, piłkarza oraz króla strzelców organizator przewiduje nagrody. 

§8. 
Zasady awansu z grup: 
1. W turnieju kolejność zespołów w grupach ustala się według ilości zdobytych punktów.  
2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 
decydują: 

�  przy dwóch zespołach: 
a/ bezpośredni pojedynek, 
b/ różnica bramek z wszystkich spotkań w turnieju, 
c/ większa ilość zdobytych bramek ze wszystkich spotkań w turnieju. 

� Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą 
spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami 
podanymi w punktach a, b, c.  

3. Finałowy turniej z udziałem 8 najlepszych drużyn wyłonionych w eliminacjach odbędzie się      
w dn. 15.02.2009r. o godz. 14.00 w Hali Sportowo – Widowiskowej MOSiR-u. 
 

§9. 
1. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. 
2. Każda drużyna startuje na własny koszt. 
3. Każdy uczestnik zawodów musi posiadać odpowiedni strój sportowy (miękkie obuwie sportowe 
do gry o jasnej podeszwie, jednolite stroje dla drużyny) oraz dokument tożsamości ze zdjęciem. 
4. Każdy uczestnik oświadcza, że zna regulamin i bierze odpowiedzialność za siebie. Zakłada się, 
że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie 
zezwalające na start w turnieju. 
 

§10. 
Postanowienia końcowe: 
1. Komisja sędziowska turnieju podejmuje ostateczne decyzje w sprawach: 

� interpretacji regulaminu, 
� innych, nie objętych niniejszym regulaminem spraw. 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności  za następstwa wypadków zaistniałych w czasie 
trwania turnieju. 
 
   
 

 


