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OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W KROŚNIE 
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, skr.pocz.109 

tel. 13-432-86-09 
 

 

REGULAMIN HALOWEGO TURNIEJU 

 SĘDZIA-CUP 2013  
O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO KOLEGIUM SĘDZIÓW  

OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W KROŚNIE 

DOMARADZ - 2013 
 

 
Cel imprezy: 

 Wyłonienie mistrza turnieju sędziów spośród wszystkich grup szkoleniowych KS OZPN Krosno 

 Wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sędziowskiego 

 Popularyzacja form aktywnego wypoczynku 

Organizatorzy: 

 Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Krośnie 

 Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej 

 Grupa Szkoleniowa Brzozów KS OZPN Krosno 

Miejsce i termin: 

 Domaradz – hala sportowa gimnazjum, 2 luty 2013r. godz. 9:00 

Komitet honorowy: 

 Prezes OZPN Krosno  

 Przewodniczący KS OZPN Krosno 

Drużyny uczestniczące w turnieju: 

 Grupa Szkoleniowa Krosno I 

 Grupa Sędziów Perspektywicznych 

 Grupa Szkoleniowa Jasło 

 Grupa Szkoleniowa Sanok 

 Grupa Szkoleniowa Brzozów 

 Sędziowie Słowacja 

Skład drużyn: 

 10 sędziów – zawodników 

 2 osoby – kierownictwo 
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Zawodnicy drużyn: 

 W drużynie danej grupy mogą występować tylko czynni obserwatorzy i sędziowie 

zweryfikowani przez Kolegium Sędziów PZPN. Odpowiedzialnymi osobami za potwierdzenie 

powyższego faktu są kierownicy poszczególnych Grup Sędziowskich. 

 Imienna lista zgłoszonych sędziów – zawodników podlega weryfikacji. 

 Uczestnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, legitymację sędziowską oraz dokument 

ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. 

 Zespół uczestniczący w rozgrywkach powinien posiadać odpowiedni strój oraz obuwie z 

gładką podeszwą, przystosowane do gry w hali sportowej. 

 Wyżywienie dla uczestników zapewnia organizator 

System rozgrywek: 

 System „każdy z każdym” 

 W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów: 3 za 

zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez 

dwa lub więcej zespoły o zajęty miejscu decydują:  

a) Liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  

b) Przy równej ilości punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi 

bramkami spotkaniach tych drużyn 

c) Przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach 

d) Przy dalszej równości, większa liczba strzelonych bramek  

e) Przy dalszej równości, sędzia zarządzi po 3 rzuty karne 

Sędziowie turnieju: 

 Każda drużyna (nie dotyczy Słowacji) wyznacza jednego sędziego do sędziowania meczów 

turnieju. 

Przepisy gry: 

Zawody prowadzone są w oparciu o aktualne Przepisy Gry w Piłkę Nożną z uwzględnieniem: 

 Ilość zawodników 5 (4 + bramkarz) 

 Czas gry – 15 min bez zmiany stron (w 2 ostatnich minutach meczu czas 

zatrzymywany) 

 Zawody rozgrywane są piłami do futsalu 

 Bramki 3m x 2m 

 Obowiązuje zakaz gry wślizgiem (w zasięgu gry) - karany rzutem wolnym 

bezpośrednim, a w polu bramkowym rzutem karnym (wyjątek bramkarz we własnym 

polu karnym) 

 Rzut karny wykonywany jest z odległości 7m od linii bramkowej 

 Wznowienie gry nogą z linii bocznej oraz do 25cm poza linia boczną 

 Bramkarz wznawia grę z rzutu od bramki ręką  
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 Odległość zawodnika drużyny przeciwnej od wykonawcy wrzutu minimum 3m przy 

pozostałych rzutach minimum 5m 

 Zmiany można przeprowadzać tylko w wyznaczonej strefie 

 Nieprzestrzeganie odległości od wykonawcy wrzutu lub rzutu lub też przeprowadzenie 

nieprawidłowej zmiany karane jest 2 minutową karą 

 Czas na wykonanie wrzutu wynosi 4 sekundy 

 Kary indywidulne 

a) 2 minuty 

b) 3 minuty 

c) 5 minut ( Kary czasowe musza być stopniowane) 

d) Czerwona kartka 

 W przypadku utraty bramki przez drużynę grająca w osłabieniu na skutek kar 

czasowych, drużynie przysługuje prawo powrotu ukaranego/ rezerwowego zawodnika 

 Na miejsce ukaranego zawodnika czerwona kartka drużynie przysługuje prawo 

wprowadzenia do gry innego zawodnika po 2 minutach gry w osłabieniu. W 

przypadku utraty bramki drużyna w dalszym ciągu gra w osłabieniu 

 4 i każdy kolejny faul drużyny jest karany przedłużonym rzutem karnym, 

wykonywanym z drugiego punktu karnego z odległości 10m od linii bramkowej 

 Protesty należy zgłaszać do organizatora ciągu 30 minut od zakończeniu meczu 

 Pozostałe zasady gry zgodne z Przepisami Gry w Piłkę Nożną wydanie - 2012 

Nagrody: 

 Zespołowe 

 Wszystkie zespoły otrzymują dyplomy oraz upominki za zajęcie poszczególnych miejsc 

w turnieju 

 Zespoły z miejsc I – III puchary 

 Indywidualne 

 Najlepszy bramkarz turnieju 

 Najlepszy strzelec turnieju 

 Organizator może zapewnić z własnej inicjatywy dodatkowe nagrody, gadżety, itp.  

Postanowienia końcowe: 

 Wszelkie zmiany mogą nastąpić wyłącznie po akceptacji KS OZPN Krosno 

 Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Kolegium Sędziów OZPN Krosno  

w dniu ________________ 
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  Lista kolejnych meczów Wynik   

  
   

  

1. 
 
Krosno 1 Jasło     

2. 
Krosno „Grupa 
Perspektywiczna” Słowacja     

3. 
 
Sanok Brzozów     

4. Jasło 
Krosno „Grupa 
Perspektywiczna”     

5. 
 
Słowacja Sanok     

6. 
 
Brzozów Krosno 1     

7. 
 
Sanok Jasło     

8. 
 
Brzozów Słowacja     

9. Krosno 1 
Krosno „Grupa 
Perspektywiczna”     

10. 
 
Jasło Brzozów     

11. 
 
Krosno 1 Słowacja     

12. Sanok 
Krosno „Grupa 
Perspektywiczna”     

13. 
 
Słowacja Jasło     

14. 
 
Sanok Krosno 1     

15. Brzozów 
Krosno „Grupa 
Perspektywiczna”     

 


