
REGULAMIN  

TURNIEJU PIŁKI HALOWEJ o PUCHAR POMORZA BRANŻY DACHOWEJ 

DEKARZ CUP 2012  

    
§ 1. Przepisy 
 
Zawody rozgrywane będą w dniu 24.03.2012 na obiekcie „Hala Widowiskowo Sportowa GOSRiT Luzino” 
na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi 
przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
 

§ 2. Sędziowie 
 
Mecze będą prowadzone przez sędziów stowarzyszonych przy Pomorskim Związku Piłki Nożnej. 
 

§ 3. Kategoria wiekowa 
 
DEKARZE w wieku 18 - 99 lat  
 

§ 4. Wymiary boiska, piłki do gry oraz obuwie 
 
 Kategoria: DEKARZ  – grają uczestnicy wyłącznie w butach piłkarskich przeznaczonych do gry na hali , 

boisko posiada nawierzchnię z tworzywa sztucznego  o wymiarach 26x46  bramki o wymiarach 5x2 m, 

rzut karny 9 m, piłka halowa nr 4. 

 

§ 5. Skład drużyn i zmiany 

 

1. Przed rozpoczęciem turnieju tj. do dnia 10.03.2012 opiekunowie drużyn ( przedst. firmy handlowej)  

każdej drużyny zobowiązani są do przesłana na adres email: pglk@wp.pl, protokołu( listy)  zawodników 

uczestniczących w meczu pod patronatem danej firmy handlowej. 

2. W zawodach bierze udział łącznie do 10 zawodników (4 zawodników w polu + bramkarz x 2), drużyny 

mają nieograniczoną możliwość wymiany zawodników spośród wpisanych do protokołu z możliwością, 

ich powrotu do gry. 

3. Wszelkie zmiany w systemie hokejowym w czasie gry. 

4. Jeden zawodnik może występować tylko w jednej drużynie. 

 

§ 6. Czas gry 

 

1. Eliminacje: 2 x 10 minut. 

2. Półfinał i Finał: 2 x 10 minut. 

 

§ 7. System rozgrywek i punktacji 
 
1. System rozgrywek : 
W turnieju jedno  dniowym bierze udział 8-10 drużyn podzielonych na 2 grupy po 4-5 zespołów.   
2. System punktacji: 
- za zwycięstwo przyznaje się trzy punkty, 
- za spotkanie nierozstrzygnięte (remis) przyznaje się jeden punkt  
- za spotkanie przegrane nie przyznaje się punktów. 
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§ 8. Kolejność miejsc 
 
1. O kolejności drużyn w tabelach decyduje ilość zdobytych punktów. 
2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 
decydują: 
Przy dwóch zespołach 
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 
b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 
rozgrywek, 
c) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu, 
d) przy dalszej równości, decyduje losowanie. 
Przy więcej niż dwóch zespołach  
przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi 
drużynami, kierując się kolejno zasadami: 
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami, 
b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica bramek w meczach między zainteresowanymi 
zespołami, 
c) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych w meczach między zainteresowanymi 
zespołami, 
d) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 
rozgrywek, 
e) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu, 
f) przy dalszej równości, decyduje losowanie. 
3. W spotkaniach ćwierćfinałowych, półfinałowych i finałowych, przy nierozstrzygniętym meczu zarządza 
się serią 3 rzutów karnych, przy jej nie rozstrzygnięciu oddaje się po jednym strzale aż do rozstrzygnięcia. 
 
§ 9. Napomnienia i protesty 
 
1. Kary wychowawcze od 1 do 2 minut. 
2. W przypadku drastycznego naruszenia przepisów zawodnik może być usunięty z boiska (czerwona 
kartka). 
3. O konsekwencjach czerwonych kartek decyduje Komisja Zawodów. 
4. W przypadku spraw spornych drużyna ma prawo do 10 minut po zakończeniu zawodów wnieść 
protest który rozpatrzy organizator i sędzia zawodów.  
 
§ 10. Uwagi organizacyjne 
 
1. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników z tytułu NW, uczestnicy ubezpieczają się we 
własnym zakresie. 
2. Każda z drużyn zobowiązana jest do przydzielenia swoim zawodników stałych numerów lub 
jednakowych oznaczeń na koszulkach na czas trwania turnieju. 
3. Każda drużyna powinna  posiadać jednakowy strój sportowy.  
4. Każda z drużyn zobowiązana jest do przedstawienia następującej dokumentacji: 
a) lista zbiorcza zawodników, 
b) każdy z uczestników musi posiadać dow. osobisty  lub inny dokument potwierdzający tożsamość. 
5. Organizator dopuszcza udział kobiet w turnieju. 
6. W turnieju mogą brać udział wyłącznie dekarze lub pracownicy firmy handlowej, wyklucza się udział 
zawodników licencjonowanych posiadających kartę piłkarza PZPN.  ORGANIZATOR zastrzega sobie 
możliwość weryfikacji spełniania powyższego warunku lub też skreślenia zawodnika z listy 
uczestników turnieju w wypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia 
powyższego warunku. 
7. Uczestniczy turnieju otrzymują obowiązujący regulamin wraz z zaproszeniem i kartą zgłoszenia. 
 
§ 11. Interpretacja regulaminu należy do organizatora oraz sędziów zawodów. 
 


