BEGI FUTSAL CUP 2020
Zawody Halowe w Piłce Nożnej
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi
w ramach jubileuszu 100-lecia Pilicy Białobrzegi
12-13 lutego 2022 r. – sala sportowa przy PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach
więcej informacji: m.rzeznicki@mgok.bialobrzegi.pl

REGULAMIN TURNIEJU
Organizator
Gmina Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi
Miejski Klub Sportowy Pilica Białobrzegi, ul. 11 Listopada 57, 26-800 Białobrzegi
Patronat
Adam Bolek – Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi
Termin zawodów
1. Turniej przeprowadzony będzie w terminie 12- 13 lutego (sobota - niedziela) 2022 r.
1. Szczegółowy terminarz udostępniony będzie na kilka dni przed zawodami na stronach
internetowych: www.bialobrzegi.pl, www.pilica.bialobrzegi.pl
2. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 20 drużyn. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Miejsce rozgrywek:
Sala Sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w
Białobrzegach, ul. Rzemieślnicza 21/31, 26-800 Białobrzegi
Nagrody
I miejsce: Puchar, medale, dyplomy oraz nagrody
II miejsce: Puchar, medale, dyplomy oraz nagrody
III miejsce: Puchar, medale, dyplomy oraz nagrody
Król strzelców: Nagroda rzeczowa, dyplom
Najlepszy bramkarz: Nagroda rzeczowa, dyplom
I. Postanowienia ogólne
1. W rozgrywkach mogą brać udział drużyny, w których grają zawodnicy powyżej 16 roku
życia.
1. Zawodników obowiązują stroje i obuwie sportowe wyłącznie przeznaczone do gry na hali
sportowej. Organizator nie dopuszcza gry w butach na ciemnych spodach oraz obuwiu
sportowym typu turfy. Obowiązuje obuwie halowe na płaskich oraz jasnych spodach.
Zawodnicy, którzy nie dostosują się do określonych zasad nie zostaną dopuszczeni do
gry w turnieju.
2. Drużyny składają się z 4 zawodników z pola + bramkarz i 5 rezerwowych (łącznie 10
zawodników). Mecz może się rozpocząć tylko wówczas, gdy obie drużyny są na boisku
przynajmniej w 4-osobowych składach.
3. Formuła turnieju zostanie ustalona i dopasowana do ilości zgłoszonych drużyn.
W systemie rozegrania turnieju każdy z każdym o kolejności drużyn w tabeli decydują:
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liczba zdobytych punktów, bezpośredni pojedynek, różnica w bramkach, liczba strzelonych
goli. W fazie pucharowej w razie remisu wykonywane są rzuty karne (po 4) – w przypadku
braku rozstrzygnięcia liczy się pierwszy „niecelny” strzał.
4. W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy zrzeszeni w klubach grających
w lidze okręgowej, IV lidze oraz ligach wyższych.
II. Zgłoszenia drużyn
1. Warunkami zapisu w turnieju jest spełnienie wszystkich poniższych kryteriów:
a) Poprawne wypełnienie i dostarczenie udostępnionego przez Organizatora dokumentu pn.:
„KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY”, znajdującego się na stronie internetowej
www.bialobrzegi.pl oraz www.pilica.bialobrzegi.pl. Dokument należy złożyć osobiście
(Mateusz Rzeźnicki - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach) lub w formie
elektronicznej na adres mailowy: m.rzeznicki@mgok.bialobrzegi.pl do dnia 04.02.2022 r.
a) Uiszczenie opłaty startowej w terminie ustalonym przez Organizatora turnieju tj. do dnia
04.02.2022 r. Organizator zastrzega, że przed wpłatą opłaty startowej należy w pierwszej
kolejności złożyć poprawnie wypełnioną „KARTĘ ZGŁOSZENIA DRUŻYNY”.
b) Dane do uiszczenia opłaty wpisowej przekazuje Organizator turnieju kapitanowi drużyny
po zarejestrowaniu zespołu na podstawie poprawnie wypełnionej „KARTY ZGŁOSZENIA
DRUŻYNY”.
2. Miejsca w turnieju są udzielane drużynom w zależności od terminu otrzymanych zgłoszeń,
pierwsze poprawne zgłoszenia mają priorytet nad kolejnymi.
2. Zapisy do turnieju odbywają się aż do uzbierania 20 poprawnych zgłoszeń lub do terminu
ogłoszonego przez Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania, odwołania lub rozpoczęcia turnieju w
innych warunkach niż podane.
4. W przypadku odwołania turnieju Organizator zobowiązany jest zwrócić wpisowe
uczestnikom.
5. Niemożliwe jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w składach drużyn między pierwszym
a drugim dniem zawodów oraz w trakcie turnieju.
III. Przepisy gry
W meczach obowiązują przepisy FIFA gry w halową piłkę nożną. Najważniejsze zasady to:
1. Auty wykonujemy nogą – piłka postawiona jest na linii autowej boiska. Na każde
wznowienie gry z autu jest 5 sekund od momentu postawienia piłki. Gdy czas jest
przekroczony aut przyznaje się drużynie przeciwnej.
1. Zabronione jest wykonywanie wślizgów przez zawodników. Jedynie bramkarz w obrębie
swojego pola karnego może wykonać wślizg zgodny z przepisami. Wślizg karany jest
rzutem wolnym pośrednim oraz 1 min. kary dla zawodnika (jeżeli jest to bramkarz to za
niego schodzi zawodnik z pola). Wślizg zawodnika broniącego w polu karnym, karany jest
rzutem karnym dla drużyny atakującej.
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2. Odległość zawodnika od piłki przy wznawianiu gry wynosi 4 m.
3. Zmiany dokonywane są bez przerywania gry w obrębie ławki rezerwowych na swojej
połowie (za linią bramkową). Niewłaściwie wykonana zmiana karana jest 1 min. kary dla
zawodnika schodzącego. Drużyna gra w osłabieniu przez 1 min.
4. Niestawienie się drużyny na mecz karane jest przyznaniem walkowera (3-0) drużynie
przeciwnej.
5. Bramkarz dokonuje wznowienia gry po aucie bramkowym wyrzucając piłkę ręką (piłka
musi opuścić pole karne).
6. Rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m od bramki.
7. W grze nie stosuje się przepisu o spalonym.
IV. Upomnienia i kary
1. Za grę niezgodną z przepisami zawodnik może zostać upomniany czasowym wykluczeniem
z gry (1 min lub 2 min) lub w przypadku gry brutalnej, niesportowego zachowania lub
nagminnego łamania przepisów całkowitym usunięciem z danego meczu (na jego miejsce
po 5 min wchodzi gracz rezerwowy) do zawieszenia na kilka meczów włącznie.
1. Niewłaściwe zachowanie drużyny lub jej członków poza boiskiem (szatnia, trybuny) może
stanowić podstawę do wykluczenia jej z turnieju (wyniki meczów są anulowane).
2. Stwierdzenie gry zawodnika nieuprawnionego karane jest wykluczeniem drużyny z turnieju
(wyniki są anulowane).
V. Przepisy porządkowe
1. W sprawach budzących wątpliwości, możliwość rozmowy z sędziami zawodów ma tylko
kapitan drużyny. Orzeczenie sędziów jest ostateczne.
1. Po każdym meczu kapitan drużyny odpowiedzialny jest za zwrot znaczników do sędziów
zawodów.
2. Po strzelonej bramce opiekun, kapitan drużyny lub strzelec bramki ma obowiązek podania
imienia i nazwiska protokolantom, celem zanotowania w protokole.
3. W sprawach budzących wątpliwości drużyna ma prawo wnieść protest do Organizatora.
Postanowienie Organizatora jest ostateczne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji nazw drużyn.
UWAGA! Za przedmioty pozostawione lub zaginione podczas turnieju Organizator nie odpowiada.
Wszystkie cenne przedmioty kapitan drużyny może zebrać i zdeponować na czas zawodów
u Organizatora turnieju.

