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5 Mecze  PKT Bramki Miejsce 

1 
MKS 

Przasnysz 

 

  

  

  4       

2 
KS CK 

Troszyn I 
  

   

  4       

3 
Narew 

Ostrołęka 
  

  

 4   
 
 

4 
ULKS 

Ołdaki 
  

  

 4    

5 
Rzekunianka 

Rzekuń II 
  

   

4    
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5 Mecze  PKT Bramki Miejsce 

1 
Korona 

Ostrołęka 

 

  

  

  4       

2 
Makowianka 

Maków Maz. 
  

   

  4       

3 
Orzyc 

Chorzele 
  

  

 4   
 
 

4 
KS CK 

Troszyn II 
  

  

 4    

5 
Rzekunianka 

Rzekuń I 
  

   

4    



Terminarz spotkań: 

  9:30  KS CK Troszyn I – Rzekunianka Rzekuń II   …… - …… 

  9:45  Narew Ostrołęka – ULKS Ołdaki      …… - …… 

10:00  Makowianka Maków Maz. –  Rzekunianka Rzekuń I …… - ……  

10:15   Orzyc Chorzele – KS CK Troszyn II                  …… - ……  

10:30  Rzekunianka Rzekuń II  – Narew Ostrołęka …… - …… 

10:45  MKS Przasnysz – KS CK Troszyn I                …… - …… 

11:00  Rzekunianka Rzekuń I  – Orzyc Chorzele …… - …… 

11:15 Korona Ostrołęka – Makowianka Maków Maz. …… - …… 

11:30  Narew Ostrołęka – MKS Przasnysz               …… - …… 

11:45  ULKS Ołdaki      –  Rzekunianka Rzekuń II     …… - …… 

12:00  Orzyc Chorzele –  Korona Ostrołęka …… - …… 

12:15  KS CK Troszyn II  – Rzekunianka Rzekuń I    …… - …… 

 

12:45  MKS Przasnysz – ULKS Ołdaki  …… - …… 

13:00 KS CK Troszyn I – Narew Ostrołęka …… - …… 

13:15 Korona Ostrołęka –  KS CK Troszyn II …… - …… 

13:30 Makowianka Maków Maz. – Orzyc Chorzele …… - …… 

13:45 ULKS Ołdaki      – KS CK Troszyn I               …… - …… 

14:00 Rzekunianka Rzekuń II  –  MKS Przasnysz     …… - …… 

14:15 KS CK Troszyn II  –  Makowianka Maków Maz. …… - …… 

14:30 Rzekunianka Rzekuń I  – Korona Ostrołęka …… - ……    

 

 

 



      15:00  I Półfinał 

…………………….…….… – ……………………..….…           …… - …… 

     
  (1 drużyna z grupy A)                                            (2 drużyna z grupy B) 

 

 15:15 II Półfinał 

…………………..…...….… – …..……………..…….…              …… - …… 

      
(2 drużyna z grupy A)                                                (1 drużyna z grupy B) 

 

15:45 Mecz o III miejsce 

……………………..…….… – ………………..…….…               …… - …… 

     
(przegrany półfinału I)                                                (przegrany półfinału II)

 

 

16:00 Finał 

……………………..…...… – .…………………..…….…            …… - …… 

      
(zwycięzca półfinału I)                                                (zwycięzca półfinału II)

 

 

 

16:20  Podsumowanie turnieju oraz wręczenie nagród 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN 

X-go Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Rzekuń 

1. Organizator turnieju: 
LUKS Rzekunianka Rzekuń.  

2. Termin i miejsce:  
Turniej rozgrywany jest w hali sportowej w Rzekuniu, ul. Nowa 7.  
Terminarz ustala organizator.  

3. Uczestnictwo:  
1. Wpisowe wynosi 200,00 zł za cały turniej, które należy wpłacić do bezpośrednio organizatora,  przed 

rozpoczęciem rozgrywek. Drużyna, która nie wpłaci wpisowego w wyznaczonym terminie nie przystąpi do 

turnieju.  
2. W turnieju uczestniczą drużyny, które zgłoszą drużynę na odpowiednim, poprawnie wypełnionym 

formularzu, podpisanym przez opiekuna drużyny (maksymalnie można zgłosić 10 zawodników), w 
wyjątkowych przypadkach, ilość zawodników może zostać powiększona, po wcześniejszym ustaleniu z 

organizatorem. 
3. W turnieju mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w dniu rozgrywek ukończyły 16 rok życia.  

4. W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni w PZPN i grający w rozgrywkach ligowych w sezonie 

2015/2016.  

4. Zasady gry i przepisy obowiązujące w turnieju:  
1. mecze rozgrywane będą na boisku wyznaczonym przez organizatora,  
2. mecze Ligi prowadzą sędziowie wytypowani przez Organizatora rozgrywek, którzy odpowiadają za 

obiektywne prowadzenie zawodów. Uprawnienia sędziego i posługiwanie się prawem nadanym mu przez 

Przepisy gry, rozpoczynają się z chwilą wejścia na obiekt gdzie rozgrywane będą zawody. Rozstrzygnięciom 
sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas chwilowej przerwy w grze oraz gdy piłka 

jest poza grą. Zawodnik rezerwowy również podlega władzy i jurysdykcji sędziego. Ta sama sytuacja dotyczy 
wszystkich zawodników po zakończeniu spotkania, aż do momentu opuszczenia przez sędziego obiektu, na 

którym znajduje się boisko,  

3. w czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny w sposób 
kulturalny i taktowny,  

4. czas trwania meczu ustala się na 12 minut bez zmian stron i bez możliwości wzięcia czasu w trakcie 
trwania całego spotkania,  

5. drużyny występują w 5 osobowych składach, w tym bramkarz; każda drużyna może dokonać zmiany w 
trakcie trwania meczu w dowolnej ilości,  

6. za niesportowe zachowanie np. wulgaryzmy lub brutalną grę zawodnik może być ukarany 2 lub 5 – cio 

minutową karą odsunięcia od gry, bądź całkowicie wykluczony z gry (czerwona kartka), co skutkuje absencją 
w kolejnym spotkaniu,  

7. zawodnik odbywa karę przy stoliku sędziowskim, a za pomiar czasu kary, jak również możliwość powrotu na 
boisko po odbyciu kary odpowiada stolik sędziowski,  

8. bramkarz odbywa również karę w przypadku jej otrzymania (niedopuszczalne jest, aby za bramkarza odbywał 

karę zawodnik z pola),  
9. rzuty karne wykonywane będą z linii 7 metrów,  

10. zmiany odbywają się ławkach dla zawodników rezerwowych (źle dokonana zmiana będzie karana karą 2 
minut),  

11. w momencie rozpoczęcia meczu na boisku musi być 4 zawodników,  
12. bramkarz rozpoczyna grę rzucając piłkę ręką (czas rozpoczęcia 5 s), w przeciwny wypadku jest wykonywany 

rzut wolny pośredni; bramki zdobytej poprzez rzut ręką przez bramkarza drużyny przeciwnej nie 

uznaje się, bramka zdobyta nogą przez bramkarza drużyny przeciwnej, po uprzednim 
wyrzuceniu piłki ręką zostaje uznana; 

13. niedozwolone jest: wejście wślizgiem – kara 2 minut; wejście wślizgiem bramkarza poza polem 
karnym - kara 2 minut; dotknięcia ręką piłki przez bramkarza poza polem karnym – kara 2 

minut,  

14. rzut z autu należy wybijać za linią boiska nogą (czas 5 sekund); bramki strzelone bezpośrednio z rzutu z 
autu nie zostają uznane,  

15. przepis o spalonym nie obowiązuje,  
16. przy wykonywaniu wszystkich rzutów wolnych, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą być w odległości 4 

metrów,  

17. czas gry jest zatrzymany i ponownie uruchamiany przez stolik sędziowski tylko na żądanie sędziego zawodów,  
18. decyzje sędziów prowadzących mecze są niepodważalne.  



5. Postanowienia końcowe:  
1. rozgrywki prowadzone będą w dwóch grupach, systemem „każdy z każdym”, 

2. drużyny które zajmą pierwsze dwa miejsca w poszczególnych grupach awansują do półfinałów, 
które są rozgrywane systemem „na krzyż”, zwycięscy półfinałów grają w finale, przegrani grają 

w meczu o 3 miejsce, 
3. drużyny, które zajmą miejsca 3 w poszczególnych grupach zajmują miejsca 5÷6.  

Drużyny, które zajmą miejsca 4 w poszczególnych grupach zajmują miejsca 7÷8, 

drużyny, które zajmą miejsca 5 w poszczególnych grupach zajmują miejsca 9÷10 (decyduje 
liczba zdobytych punktów, przy remisie różnica zdobytych i straconych bramek, w dalszej 

kolejności decydować będzie ilość zdobytych bramek).    

4. wszystkie drużyny zobowiązane są do posiadania jednolitych kostiumów sportowych,  

5. obowiązuje obuwie piłkarskie przystosowane na powierzchnie halową,  
6. zawodnik rozgrywający mecz w jednej drużynie nie może rozgrywać meczy w innych drużynach,  

7. udział zawodnika nie uprawnionego do gry wg regulaminu turnieju powoduje oddanie punktów walkowerem 
drużynie przeciwnej,  

8. organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, 

dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran- plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za 
udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry 

każdego z zawodników,  
9. organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania 

ligi,  

10. w przypadku, gdy 2 drużyny zdobędą taką samą liczbę punktów o kolejności decydować będą: 
bezpośrednie pojedynki rozegrane między zainteresowanymi drużynami, przy remisie różnica 

zdobytych i straconych bramek, w dalszej kolejności decydować będzie ilość zdobytych bramek, 
11.  w przypadku, gdy 3 drużyny zdobędą taką samą liczbę punktów o kolejności decydować będzie 

tzw. „mała tabela”, utworzona na podstawie spotkań pomiędzy drużynami, przy remisie różnica 
zdobytych i straconych bramek, w dalszej kolejności decydować będzie ilość zdobytych bramek  

12. punktacja: zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt,  

13. każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach gra na własną odpowiedzialność, ubezpieczając 
się przez klub, którego barwy reprezentuje lub indywidualnie,  

14. za nie sportowe zachowanie, kara czasowa 2 lub 5 minut, a po trzecim wykluczeniu czerwona kartka - kara 
jednego meczu,  

15. jeśli wykluczenia zawodników skutkują tym, iż na boisku znalazłoby się mniej niż 3 zawodników w jednej 

drużynie, wykluczenie danego zawodnika zostaje odłożone,  
16. podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie (boisko, szatnia, trybuny) obowiązuje całkowity zakaz palenia i 

spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających,  
17. za bójki wywołane przez zawodników i kibiców w czasie meczu, przed nim jak i po nim odpowiada cała 

drużyna. Organizator może nałożyć sankcje do wykluczenia drużyn z rozgrywek włącznie,  
18. drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach oraz na terenie obiektu sportowego,  

19. obiekt, na którym rozgrywany jest turniej jest monitorowany,  

20. osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych na potrzeby 
organizacji rozgrywek oraz umieszczanie danych na stronie internetowej w celu informacyjnym,  

21. przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek,  
22. w sprawach spornych rozstrzyga Organizator.  

 

Nagrody w turnieju 

 Miejsca 1-3: puchary,  

 Miejsca 1-10: dyplomy,  

 Najlepszy strzelec turnieju: decyduje liczba zdobytych bramek – pamiątkowa statuetka, 

 Najlepszy bramkarz turnieju – pamiątkowa statuetka. 

 Najlepszy zawodnik turnieju – pamiątkowa statuetka. 

 

 


