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1. Organizatorzy mają prawo zmiany terminu odbycia turnieju, po uprzednim poinformowaniu 

wszystkich drużyn. 
2. Drużyna zgłoszona powinna liczyć minimum 5 zawodników. 
3. Czas trwania meczu 2 x 10 minut z zmianami stron boiska. Mecze są rozgrywane na hali na 

zasadach zbliżonych do zasad piłki nożnej halowej. Sędzia przed rozpoczęciem meczów 
poinformuje o zasadach rozgrywania meczy. Przed rozpoczęciem meczu drużyny mają 
prawo wyboru strony boiska poprzez rzut monetą. 

4. Wulgarne słowa używane przez zawodnika/zawodników w czasie trwania meczu są karane 
upomnieniem, przy drugim upomnieniu zawodnik karany jest wykluczeniem na 2 minuty 
przez sędziego. 

5. Niesportowe zachowanie w czasie meczu (bijatyka, przepychanki, wyzwiska pod adresem 
sędziego bądź zawodników przeciwnej drużyny) powodują wykluczenie zawodnika z 
dalszych rozgrywek bądź wykluczenie całej drużyny. 

6. Sędzia prowadzący turniej ma ostateczny głos i jego decyzje są nie podważalne, wszelkie 
próby nacisku bądź nie sportowe zachowanie w stosunku do sędziego karane są 
wykluczeniem zawodnika/drużyny. 

7. Niestawienie się drużyny o określonej godzinie rozpoczęcia meczu kończy się walkowerem. 
8. Rozgrywki odbywają się w dwóch grupach, po 5 drużyn każda. Mecze te będą się odbywały 

w sobotę tj. 23.10.2010 r. Do następnej fazy rozgrywek przechodzą dwie najlepsze drużyny 
z każdej grupy. Po skończeniu fazy grupowej następuje faza pucharowa czyli przegrywający 
odpada. Przewidziane są trzy fazy pucharowe: półfinały, mecz o trzecie miejsce oraz finał. 
W przypadku nie rozstrzygnięcia meczów w fazie pucharowej o awansie będą decydowały 
rzuty karne. W przypadku gdzie drużyny w fazie grupowej mają taką samą ilość punktów 
decyduje liczba strzelonych bramek a w dalszej kolejności liczna straconych bramek. O 
kolejności zajmowanych  miejsc w tabeli w fazie grupowej decyduje liczba zdobytych 
punktów, następnie liczba strzelonych bramek a w dalszej kolejności liczba straconych 
bramek. 

9. Wygrany mecz premiowany jest 3 punktami, remis 1 punkt, przegrana 0 punktów. 
10. Organizator turnieju gwarantuje nagrody dla wszystkich drużyn uczestniczących  w turnieju. 
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, kontuzje, wypadki 

powstałe w trakcie rozgrywania turnieju.  
12. Kapitan z każdej drużyny jest zobowiązany do podpisania regulaminu przed rozpoczęciem 

turnieju.  
13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w czasie rozgrywania turnieju. 

 


