
 

  

KONFRONTACJA VOL. 5  

REGULAMIN TURNIEJU   

  

ORGANIZATOR I CEL ZAWODÓW  

Organizatorem imprezy jest Fundacja Toruńska Arena Sportu. Celem zawodów jest 

promocja i rozwój kultury fizycznej, a także zwiększenie popularności piłki nożnej na terenie 

Torunia oraz okolic.  

  

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  

Turniej zostanie rozegrany w dniach 28-29 stycznia 2017 w Hali Zespołu Szkół Przemysłu 

Spożywczego w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej 33/35.  

  

SYSTEM ORAZ HARMONOGRAM TURNIEJU  

W turnieju udział weźmie udział 40 zespołów. 

I runda – eliminacyjna faza grupowa i baraże 

Mecze 12 minutowe bez przerw i zmiany stron. 

Czas: 29.01.2017 godz. 9:00 – 23:00  

W fazie grupowej 32 drużyny zostaną podzielone na osiem grup po 4 zespoły. W każdej z 

grup drużyny rywalizować będą według zasady „każdy z każdym”. W fazie grupowej za 

zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 pkt.  

O pozycji w tabeli decyduje większa liczba zdobytych punktów. W przypadku równej liczby 

punktów o wyższej pozycji w tabeli decyduje   

- wynik bezpośredniego spotkania, a w sytuacji gdy sprawa dotyczy więcej niż dwóch drużyn 

tworzona jest mała tabela, w której uwzględniane są mecze między zainteresowanymi 

zespołami. W przypadku gdy w małej tabeli także dojdzie do sytuacji , gdzie więcej niż dwa 

zespoły mają równą ilość punktów tworzona jest kolejna mała tabela itd. 

- bilans bramkowy  

- większa liczba strzelonych goli,  

- losowanie. 

 

Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy zagrają w barażu, w którym rywalizować będą o 

awans do II rundy. Dobór par wg. pozycji zajętej w tabeli danej grupy: 1A – 2B, 2A – 1B, 1C 

– 2D, 2C – 1D itd. 



 

W barażu, w przypadku remisu o awansie decydują rzuty karne, wykonywane najpierw w 

serii po 3, a następnie po jednym karnym do wyłonienia zwycięzcy. 

  

II runda – faza grupowa  

Mecze 15 minutowe bez przerwy i zmiany stron. 

Czas: 29.01.2016 godz. 9.00 – 17.00  

W fazie grupowej II rundy 16 zespołów zostanie podzielonych na cztery grupy po cztery 

zespoły. Wśród nich znajdzie się osiem drużyn, które awansowały z I rundy oraz osiem 

najwyżej rozstawionych drużyn na podstawie wyniku osiągniętego w czwartej edycji. 

W każdej z grup drużyny rywalizować będą według zasady „każdy z każdym”. W fazie 

grupowej za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 pkt.  

O pozycji w tabeli decyduje większa liczba zdobytych punktów. W przypadku równej liczby 

punktów o wyższej pozycji w tabeli decyduje   

- wynik bezpośredniego spotkania, a w sytuacji gdy sprawa dotyczy więcej niż dwóch drużyn 

tworzona jest mała tabela, w której uwzględniane są mecze między zainteresowanymi 

zespołami. W przypadku gdy w małej tabeli także dojdzie do sytuacji , gdzie więcej niż dwa 

zespoły mają równą ilość punktów tworzona jest kolejna mała tabela itd. 

- bilans bramkowy  

- większa liczba strzelonych goli,  

- losowanie. 

 

III runda – finały 

Mecze 20 minutowe z możliwością wzięcia minutowej przerwy. 

Czas: 29.01.2016 godz. 17.00 – 22.00 

Do ćwierćfinału awansują po dwie najlepsze drużyny z fazy grupowej II rundy wg. klucza 

1A – 2B, 2B – 1A, 1C – 2D, 2C – 1D. 

Do półfinałów awansują zwycięzcy ćwierćfinałów. W finale zagrają zwycięzcy półfinałów, 

zaś w meczu o 3. miejsce przegrani półfinałów. 

W fazie finałowej, w przypadku remisu o awansie decydują rzuty karne, wykonywane 

najpierw w serii po 3, a następnie po jednym karnym do wyłonienia zwycięzcy. W meczu 

finałowym w przypadku remisu doprowadza się do 5 minutowej dogrywki, zaś w 

przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia wykonywane są rzuty karne wg. wyżej 

wymienionych zasad.  

Losowanie pierwszej i drugiej rundy odbędzie się 22.01.2017 roku. 

 

PRZEPISY GRY  

1. Zawody rozgrywane będą zgodnie z regulaminem PZPN (określone odrębnym 

zasadami).  

2. W rozgrywkach biorą udział wyłącznie zawodnicy wyszczególnieni w kartach zgłoszeń.  

Zawody prowadzone są w oparciu o aktualne przepisy gry w piłkę nożną z uwzględnieniem:  



 

Przepisy ogólne  

• Zespoły składają się z 12 zawodników. W turnieju mogą występować zawodnicy 

zgłoszeni do struktur PZPN oraz macierzystych związków – formułą OPEN.  

• W rozgrywkach biorą udział wyłącznie zawodnicy wyszczególnieni w kartach zgłoszeń.  

• Ilość zawodników podczas gry 5 (4 + bramkarz),  

• Czas gry – 1 runda (12 minut), 2 runda (15 minut), 3 runda (20 minut).  

• Zawody rozgrywane są markowymi piłkami do futsalu,  

Gra niedozwolona  

 Obowiązuje zakaz gry wślizgiem w zasięgu gry – karany rzutem wolnym bezpośrednim, a 

w polu bramkowym rzutem karnym/ wyjątek bramkarz we własnym polu karnym,  

Rzuty  

• Rzut karny wykonywany jest z odległości 7m od linii bramkowej,  

• W turnieju występować będzie zasada fauli akumulowanych: pierwszych pięć przewinień, 

które popełnia dana drużyna podczas jednej połowy meczu, karanych jest rzutami 

wolnymi. Począwszy od szóstego przewinienia drużyny (i każdego następnego), drużyna 

przeciwna wykonuje przedłużony rzut karny.  

Piłkę należy ustawić w drugim punkcie karnym (9m) i zawodnik uderza ją bezpośrednio 

na bramkę. Pomiędzy bramką, a piłką nie może znajdować się żaden inny zawodnik z 

wyjątkiem bramkarza drużyny przeciwnej,  

• Rzut z autu wykonywany jest nogą wyłącznie z linii bocznej,  

• Bramkarz wznawia grę z rzutu od bramki ręką, a piłka musi opuścić pole karne,  

• Czas na wykonanie wznowienia gry wynosi 4 sekundy,  

• Odległość zawodnika drużyny przeciwnej od wykonawcy wrzutu i rzutu z rogu minimum 3 

metry, przy pozostałych rzutach minimum 5 metrów,  

  

Czas i przerwa w grze  

• W fazie finałowej drużyny mają możliwość skorzystania z „czasu”, tj. wzięcia 1 minuty dla 

zespołu w ciągu całego meczu podczas przerwy w grze przy posiadaniu piłki,  

• W meczach III rundy ostatnie 2 minuty gry drugiej części zawodów będą rozgrywane na 

zasadzie „czystej gry”, tzn. czas gry będzie zatrzymywany przy każdym wyjściu piłki na 

aut oraz każdym przerwaniu gry,  

• Czas gry w pozostałej części zawodów może być zatrzymany tylko na wniosek sędziów 

prowadzących zawody,  

Kary  

• Kary indywidualne: żółta kartka – minuta kary, czerwona kartka – wykluczenie do końca 

meczu, 



 

• Nieprzestrzeganie wymaganej odległości od wykonawcy wrzutu lub rzutu lub też 

przeprowadzenie nieprawidłowej zmiany karane jest żółtą kartką,  

• W przypadku utraty bramki przez drużynę grającą w osłabieniu na skutek kar czasowych, 

drużyna osłabiona uzupełnia skład o jednego zawodnika,  

• Na miejsce zawodnika ukaranego czerwona kartką, 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,  

• Bramkarz ukarany żółtą lub czerwoną kartką wędruje na ławkę kar,  

• Wykluczony zawodnik może pauzować w następnym meczu swojej drużyny, jeżeli został 

wykluczony za wybitnie niesportowe zachowanie lub brutalny faul. Decyzję podejmuje 

Organizator,  

• Minimalna ilość zawodników 1 + 2, gdy kolejny zawodnik zostanie ukarany karą 

minutową – wówczas na miejsce ukaranego wchodzi zawodnik rezerwowy.  

Pozostałe ustalenia  

• W przypadku uderzenia piłki o sufit, gra będzie wznowiona przez zawodnika drużyny 

przeciwnej z najbliższego miejsca kontaktu z sufitem z linii bocznej boiska,  

• Gol nie będzie uznany, jeśli piłka wpadnie do bramki bezpośrednio z wrzutu lub zagrania 

piłki ręką bramkarza drużyny przeciwnej przy wznowieniu lub w trakcie gry,  

• Zawodnik, któremu udzielana jest pomoc medyczna nie ma obowiązku opuszczenia pola 

gry,  

• Zmiany można wykonywać tylko w wyznaczonej strefie,  

  

NAGRODY  

1. Drużynowe  

- Zwycięski zespół otrzyma puchar mistrzowski, voucher na sprzęt sportowy o wartości 

3.000zł 

 - Drużyny z miejsc 2 – 3 otrzymają pamiątkowe puchary. 

2. Indywidualne  

- Najlepszy zawodnik turnieju  

- Najlepszy młody zawodnik turnieju (rocznik 1997 i młodszy)  

- Najlepszy bramkarz turnieju  

- Najlepszy zawodnik ofensywny  

Organizator może z własnej inicjatywy zapewnić dodatkowe nagrody. 

Rozdanie nagród odbędzie się bezpośrednio po zakończonym meczu finałowym.  



 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w systemie gry turnieju w przypadku 

mniejszej lub większej liczby zgłoszonych zespołów.  

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 

obiektu oraz zaistniałe wypadki komunikacyjne na terenie obiektu hali sportowej 

podczas całego turnieju.   

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na zdrowiu (wypadki) 

poniesione w czasie trwania oraz po zakończeniu turnieju.  

Ubezpieczenie NW zespoły dokonują we własnym zakresie.  

Uczestnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.  

Za szkody wyrządzone przez zawodników na terenie szkoły (hali sportowej) odpowiada 

materialnie kierownik zespołu.  

Kierownik zespołu zobowiązany jest do zapoznania z regulaminem wszystkich zawodników 

swojego zespołu.  

Wszelkich informacji na temat turnieju udziela P. Rafał Gorlicki pod numerem telefonu: 

503868-313 lub email: biuro@futbol-arena.pl  

  


