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Turniej Halowej Piłki Nożnej “KEEZA CUP” 

 

DATA I MIEJSCE 

Data: 09.12.2018  

Miejsce: DPD Arena, ul. Bolesława Chrobrego 50, Legionowo 

REGULAMIN 

1. W turnieju uczestniczy 8 zespołów, systemem pucharowym.  

2. 1 etap turnieju – faza pucharowa, 2 etap turnieju podział zespołów do Ligi Mistrzów 

oraz Ligi Europy. Dwie drużyny z największą liczbą punktów z grupy A i B 

przechodzą do Ligi Mistrzów, dwie pozostałe do Ligi Europy.  

3. Drużyny liczą maksymalnie 10 zawodników. 

4. Za wygranie meczu drużyna otrzymuję 3pkt, remis 1pkt, przegrana 0pkt. 

Wygrywa zespół z największą ilością punktów. W przypadku takiej samej ilości 

punktów decyduję w pierwszej kolejności bezpośredni pojedynek dalej różnica bramek. 

5. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator. 

 

PRZEPISY GRY 

1. Gra odbywa się na boisku wyznaczonym w hali z bramkami do piłki ręcznej. 

2. Czas gry: 14 minut bez przerwy. Przerwa pomiędzy meczami – 3 minuty. 

3. Na boisku przebywa 5 zawodników (4 w polu + 1 bramkarz). Zmiany systemem 

hokejowym. Zawodnik wchodzący może wejść na boisko dopiero po opuszczeniu 

boiska przez zawodnika schodzącego, tylko i wyłącznie w sektorze przy ławce 

rezerwowych swojej drużyny. 

4. Turniej rozgrywany jest piłką o rozmiarze  4. 

5. Po wybiciu piłki przez przeciwnika za linię bramkową, bramkarz wprowadza piłkę do 

gry ręką w obrębie własnej połowy. W przypadku nie stosowania się do tego, drużynie 

przeciwnej przyznawany jest rzut z autu na wysokości środka boiska. 

6. Przy rzutach wolnych zawodnicy drużyny przeciwnej ustawieni w odległości min. 5m od 

piłki. Przy autach zawodnicy drużyny przeciwnej ustawieni w odległości min. 2m od 

piłki. 

7. Zabrania się wykonywania wślizgów. 

8. Auty wykonywane są nogą - podaniem lub wprowadzeniem piłki. Bramki zdobyte 

bezpośrednio z autu nie będą uznawane. Bramkarz drużyny przeciwnej rozpocznie grę 

tak jak w przypadku autu bramkowego. 

9. Nie obowiązuje gra na „spalone”. 

10. Za zbyt ostrą grę, bądź niesportowe zachowanie zawodnicy będą karani wykluczeniem 

z gry na 1 lub 2 minuty. W przypadku wybitnie niesportowego zachowania i brutalną 

grę, zawodnicy będą karani wykluczeniem z całego meczu 

– czerwona kartka. Osłabiona drużyna po czerwonej kartce, w przypadku utraty bramki, 

może uzupełnić swój zespół innym zawodnikiem. 

11. W pozostałych wypadkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną. 
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SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Wpisowe 300 zł – przelewem do 20.11.2018r  

      nr konta 09 1090 1841 0000 0001 3287 4775 

2. Przyjazd drużyn – 08.30; spotkanie organizacyjne z trenerami – 8.45 

3. Rozpoczęcie turnieju – 9:00. 

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na czas trwania turnieju, ale nie ubezpiecza 

jego uczestników. 

5. Organizator nie odpowiada za wszelkie rzeczy pozostawione w szatniach. 

6. Drużyny są zobowiązane przestrzegać regulaminów: hali sportowej i 

korzystania z szatni. 

7. Każdy z zawodników musi posiadać dokument ze zdjęciem stwierdzający datę 

urodzenia. 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie przed 

rozpoczęciem turnieju i poinformowanie o tym wszystkich drużyn. 

9. W sprawach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje wyłącznie 

organizator. 

 

NAGRODY 

1. Puchary za zwycięstwo w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. 

2. Medale dla wszystkich uczestników.  

3. Upominki od sponsora turnieju dla każdego zawodnika oraz trenerów.  

4. Nagrody indywidualne. 
 

 

 


