
REGULAMIN
VII MISTRZOSTW W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ SAMORZĄDOWCÓW

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚĆ I STAROSTY POWIATU ZAMOJSKIEGO
 NA 2014 ROK

I. Cel: 
-Popularyzacja halowej piłki nożnej wśród pracowników administracji samorządowej 
-Wyłonienie najlepszej drużyny „Samorządowców” w halowej piłce nożnej w 2014 roku
II. Organizatorzy: 
- Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu przy współpracy: Miasta Zamość, Starostwa Powiatowego    
w Zamościu, Gminy Nielisz i Gminy Sułów.
III. Termin i miejsce: 
-Mistrzostwa odbędą się w dniu 16.03.2014 (niedziela) w hali sportowej w Sułowie.
 - Początek rozgrywek godz. 9.30.
IV. Uczestnictwo: 
a. W Mistrzostwach maja prawo startu etatowi pracownicy urzędów gmin, urzędów miejskich,  radni, sołtysi, 
przewodniczący osiedli z terenu powiatu zamojskiego i miasta Zamość, oraz działacze LZS, którzy ukończyli 35 
lat z wyjątkiem zawodników zgłoszonych i grających w ligach ZOZPN.
b. Gminę (miasto) może reprezentować tylko jedna drużyna. 
c. Każda drużyna ma prawo zgłosić 12 zawodników. 
d. Podczas rozgrywek drużyna składa się z 6 zawodników, w tym bramkarz. 
e. Obowiązują buty „halówki” 
V. Zgłoszenia: 
Zgłoszenie drużyny na załączonych drukach wraz z wpisowym w wysokości 150 zł, należy dostarczyć do dnia 
12 marca br. do P i M Z LZS w Zamościu, ul. Kr. Jadwigi 8, tel. 84 6386679 
VI. System rozgrywek: 
a. Uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn. 
b. Losowanie gier odbędzie się w dniu 16.03.2014 o godz. 9.00 
c. Planowany czas gry do 15  minut bez zmiany stron.
VII. Nagrody: 
a. Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymują okolicznościowe dyplomy 
b. Zwycięskie drużyny otrzymają puchary i dyplomy: 
– za zajęcie I miejsca – Puchar Starosty Zamojskiego  
– za zajęcie II miejsca - Puchar Prezydenta Miasta Zamość 
 - za zajęcie miejsc III-IV – Puchar Przewodniczącego P i M Z LZS w Zamościu
- za zajęcia miejsca V – VI statuetki Zrzeszenia LZS
c. Podczas Mistrzostw zostaną wybrani i uhonorowani: Król Strzelców, Najlepszy Bramkarz 
i Najlepszy Zawodnik. 
VIII. Uwagi końcowe:
a. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPN; 
b. Organizatorzy nie odpowiadają za zaginione lub zniszczone rzeczy zawodników; 
c. Obsadę sędziowską zabezpieczy P i M Z LZS w Zamościu; 
d. Rozgrywki będą przeprowadzone piłką nr 4 (nisko odbijającą się); 
e. Uczestniczące drużyny otrzymają napoje; 
f. Zawody są ubezpieczone; 
g. Koszty organizacyjne Mistrzostw pokrywają organizatorzy; 
h. Koszty uczestniczących drużyn – zgłaszające jednostki. 
i. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają gorący posiłek i napoje.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ORGANIZATORZY



SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN
MISTRZOSTW POWIATU ZAMOJSKIEGO W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

SAMORZĄDOWCÓW
1. Planowany czas gry do 15 minut bez zmiany stron.
2. Ilość zawodników – 56w tym bramkarz. Drużyna zgłasza 12 zawodników 
3. Wyrzut piłki z autu dokonuje się noga z miejsca wyjścia piłki na aut (bezpośrednio z auto
można zdobyć bramkę 
4. Zmiany w trakcie gry dokonywane są systemem hokejowym (zawodnik zmieniający może
wejść na boisko dopiero po opuszczeniu go przez zmienianego (zła zmiana 1 minuta kary dla 
zmieniającego) 

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz gry wślizgiem – kara rzut wolny bezpośredni, a w obrębie
pola karnego rzut karny. 

6. Uderzenie piłki w sufit lub inną przeszkodę powoduje rzut wolny pośredni dla przeciwnika 
7. Rzuty karne wykonuje się z odległości 7 metrów 
8. Pole karne wyznacza półkolista linia 6 metrów do piłki ręcznej 
9. Bramkarz wznawia grę ręką lub nogą 
10. Piłka odbita od ściany za polem bramkowym wraca do bramkarza 
11. Rodzaje kar: 
-  1 minuta 
– 2 minuty 
– czerwona kartka 
za ukaranego zawodnika nie można wprowadzić nowego -ukarany czerwoną kartką nie gra
kolejnego meczu 
12. Do gry służy piłka nr 4 nisko odbijająca się 
13. Odległość od wykonującego rzut wolny – 5 metrów 
14. Punktacja: 3 pkt za zwycięstwo, 1 pkt za remis, 0 pkt za porażkę. 
15. O kolejności miejsc w Mistrzostwach decyduje: 
a. Większa ilość zdobytych punktów 
b. Przy równej ilości zdobytych punktów przez dwie lub więcej drużyn decydują kolejno: 
– liczba zdobytych punktów w spotkaniu pomiędzy drużynami 
– korzystniejsza różnica bramek w spotkaniach pomiędzy drużynami 
– korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach 
– większa liczba zdobytych bramek 
– 3 rzuty karne zarządzone przez sędziego 



ZGŁOSZENIE
VII HALOWE MISTRZOSTWA W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ SAMORZĄDOWCÓW

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚĆ I STAROSTY POWIATU ZAMOJSKIEGO
 NA 2014 ROK

NAZWA DRUŻYNY ................................................................................................

ZGŁOSZENIE WYPEŁNIAMY DRUKOWANYMI LITERAMI
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Niniejszym podpisem oświadczamy, że zgłoszeni zawodnicy posiadają stosowne zgody wymagane 
regulaminem.
                                                                                                                  ......................................................
..............................................................                                                       / Czytelny podpis kapitana /   
/ Czytelny podpis kierownika /


