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1. Organizatorami Charytatywnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej (zwanego dalej Turniejem) jest
Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie z siedzibą przy ul. Przyjaciół Żołnierza 14a, 56-420
Bierutów.

2. Jako termin i miejsce rozegrania Turnieju przyjmuje się niedzielę 20 listopada 2022 r., w Hali 
Sportowo-Widowiskowej w Bierutowie przy ul. Krasińskiego 3. Początek turnieju zaplanowano na 
godzinę 13.00. Charytatywny turniej przeprowadzany jest w ramach MOTOMIKOŁAJEK- EDYCJA 
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3. Celami Turnieju są popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu wśród młodzieży
i dorosłych, szerzenie idei sportowej rywalizacji w piłkę nożną, a także wsparcie charytatywne dla 
dzieci z Domu Dziecka w Bierutowie.

4. Zawodnicy chcący wystartować w rozgrywkach, muszą mieć ukończone 18 lat. Organizator 
dopuszcza możliwość wzięcia w rozgrywkach graczy, którzy nie ukończyli 18 lat wyłącznie za 
pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna.

5. Zgłoszeń do turnieju można dokonywać drogą telefoniczną pod nr telefonu 663 166 188, mailowo: 
okiswbierutowie@gmail.com, bądź osobiście u Organizatora, nie później niż do dnia przeprowadzenia 
Turnieju (tj. 20.11.2022 r.). Zgłoszenie musi zawierać nazwę drużyny oraz imię
i nazwisko kapitana (który będzie informowany przez Organizatora o dalszym przebiegu rozgrywek 
oraz innych sprawach organizacyjnych) oraz telefon kontaktowy.

6. W przypadku zgłoszenia do Turnieju większej liczby drużyn, niż liczba zadeklarowana w punkcie 
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy występu drużyny we wspomnianych zawodach.

7. Kapitan drużyny zobowiązuje się opiekować zawodnikami swojej drużyny na każdym meczu
i ponosi odpowiedzialność za właściwe zachowanie się zawodników oraz osób towarzyszących 
podczas pobytu na zawodach. Kapitanem może być jedynie osoba dorosła, która ukończyła 18 lat.

8. W Turnieju wystąpi maksymalnie 6 drużyn. Liczba zawodników danej drużyny powinna wynosić 
maksymalnie 10 osób, aczkolwiek rywalizacja na boisku toczyć się będzie w systemie 6 zawodników 
(5 zawodników z pola plus bramkarz) w jednej drużynie. Czas jednego meczu zaplanowano na 10 
minut, a ilość zmian nieograniczona i bez konieczności ich zgłaszania.

9. Mecze odbywać się będą na zasadach ogólnych przepisów piłki nożnej, aczkolwiek Organizator 
wprowadza dodatkowe zasady wykonywania rzutów z autu nogą (z podłoża), wybijania piłki po aucie 
bramkowym przez bramkarza dowolnie ręką bądź nogą (z podłoża), odległości zawodników drużyny 
przeciwnej co najmniej 5 metrów od piłki w przypadku wykonywania stałych fragmentów gry. Nie 
obowiązuje ponadto przepis o spalonym. Ustanawia się także odległość 8 metrów
w przypadku wykonywania rzutów karnych.

10. Podczas rozgrywek zabronione jest wykonywanie wślizgów oraz gra ze szczególną agresywnością. 
Zawodnikom za niesportowe zachowanie grozić będą kary wymierzane przez osobę sędziującą 
spotkanie (tj. kara wykluczenia na 2 minuty oraz kara wykluczenia na 4 minuty). Organizator po 
naradzie z sędzią zawodów może nawet wykluczyć zawodnika z turnieju, a także całą drużynę, w 
której dopatrzono się nagminnego niesportowego zachowania.

11. Podczas Turnieju zabronione jest używanie butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach 
oraz kolcach, a także butów na twardej podeszwie. Zawodnicy biorący udział w Turnieju, muszą 
występować w zmiennym obuwiu sportowym.



12. Drużyny występujące w Turnieju podzielone zostaną na dwie grupy. W grupach rozgrywki
między drużynami zostaną rozegrane na zasadzie „każdy z każdym”, zaś dwie najlepsze drużyny z
danej grupy rywalizować między sobą będą w fazie finałowej systemie play-off. Drużyna, która
zajmie pierwsze miejsce w grupie I, rywalizować będzie z drugą drużyną grupy II. Drużyna, która
wygra grupę II, w fazie finałowej rywalizować będzie z drugą drużyną grupy I. Zwycięzcy tych
spotkań spotkają się ze sobą w Finale Turnieju, zaś przegrani wystąpią w meczu o trzecie miejsce.
Losowanie drużyn zaplanowano przed rozpoczęciem rozgrywek.

13. W rywalizacji w grupach, za zwycięstwo drużyna otrzyma 3 punkty, za remis 1 punkt, a za
przegraną 0 punktów. Zero punktów, a także wynik 0:3 dopisywany będzie także na wskutek
niestawiennictwa drużyny w spotkaniu lub rażące zachowanie w meczu bądź Turnieju. Końcowa
kolejność zespołów rywalizujących w grupach ustalona zostanie na podstawie ilości tzw. dużych
punktów. W przypadku, gdy dwie drużyny uzyskają taką samą liczbę punktów, o miejscu tych
drużyn decydować będzie wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy nimi. W przypadku uzyskania
tej samej liczby punktów, przez więcej niż dwie drużyny o zajętych miejscach decydować będzie
bilans bramkowy. W przypadku takiego samego bilansu o awansie do fazy finałowej rozstrzygną 3
rzuty karne. W przypadku braku rozstrzygnięcia spotkania w fazie finałowej, finale, bądź meczu o
trzecie miejsce, o wygranej zadecydują rzuty karne w liczbie 5-ciu. Mecz wygra ta drużyna, która
celnie trafi więcej rzutów karnych.

14. Warunkiem udziału w turnieju jest wsparcie charytatywne w kwocie min. 100 zł od drużyny 
płatne w dniu turnieju dla organizatora. Cały dochód ze zbiórki zostanie przekazany na zakup 
wymarzonych prezentów dla dzieci z Domu Dziecka w Bierutowie w ramach akcji 
MOTOMIKOŁAJKI - EDYCJA 3.

15. Za zwycięstwo w Turnieju drużyna otrzyma pamiątkowy puchar oraz dyplomy. Dyplomy oraz
puchary otrzymają też drużyny, które ukończą zawody na drugim oraz trzecim miejscu. Organizator
przewiduje też wręczenie dyplomów wszystkim drużynom biorącym udział w Charytatywnym
Turnieju Halowej Piłki Nożnej.

16. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za pogorszenie stanu zdrowia 
uczestnika Turnieju oraz wypadki (w tym kontuzje) wynikające z udziału w Turnieju oraz skutki
tych wypadków przed, po i w czasie gry. Przebieralnia i sanitariaty będą znajdowały się w miejscu
maratonu.  Odpowiedzialności Organizator nie ponosi również w przypadku pozostawienia przez
zawodników bądź osoby towarzyszące przedmiotów osobistych na terenie obiektu, na którym
toczyć się będą rozgrywki.

17. Wszelkie sporne sytuacje rozstrzygane będą przez osobę sędziującą dane spotkanie oraz
Organizatora, który ma również prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu oraz
zmiany terminów meczu podczas trwania rozgrywek. Drużyny i zawodnicy startujący w Turnieju
oświadczają, iż znana jest im treść niniejszego Regulaminu i że będzie ona przestrzegana w czasie
rozgrywek. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.




