
Regulamin Turnieju Piłki Nożnej Halowej OLDBOY CUP w Żmigrodzie 

4 luty 2018 rok 

1. Organizatorzy: 

- Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie 

- Gmina Żmigród 

- ZPK Oldboy Żmigród 

- Radny Rady Powiatu Trzebnickiego Paweł Oleś  

 

2. Termin i miejsce:  

- zawody zostaną rozegrane dnia 04 luty 2018 roku w hali sportowej przy Zespole Szkół 

Dwujęzycznych w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6 

3. Cel: 

- popularyzacja piłki nożnej w środowisku ludzi 35+ 

- integracja społeczna poprzez sport  

- promocja aktywnego trybu życia  

4.Uczestnictwo:  

- w zawodach mogą uczestniczyć drużyny, które zgłosiły się do rywalizacji i uiściły wpisowe 

- wpisowe do turnieju wynosi 100 złotych od drużyny (płatne w dniu turnieju) 

- w trakcie trwania zawodów każdy uczestnik musi posiadać przy sobie dokument tożsamości  

- w zawodach prawo startu mają zawodnicy urodzeni w roku 1982 i starsi  

- drużyny składają się maksymalnie z 10 zawodników  

- w trakcie trwania meczu na boisku może przebywać 4 zawodników + bramkarz 

- drużyny występują w jednolitych strojach oraz obuwiu sportowym halowym  

 

5. System rozgrywek:  

- w turnieju dział weźmie 5 drużyn 

- drużyny rywalizują systemem „każdy z każdym” 

- jeden mecz będzie trwał 15 minut 

- mecze rozgrywane są na boisku do piłki ręcznej o wymiarach 40 m x 20 m 

- mecze rozgrywane będą piłką numer 4 przystosowaną wyłącznie do gry w hali 

- liczba zmian jest nieograniczona 

- nie obowiązuje przepis o spalonym 

- rzut z autu wykonywany jest wyłącznie nogą 

- jeśli piłka dotknie sufitu, grę wznawia drużyna przeciwna rzutem z autu z najbliższego 

punktu linii bocznej boiska 

- zabroniona jest gra wślizgiem, za wyjątkiem bramkarza we własnym polu karnym o ile nie 

wykonuje tego brutalnie lub niebezpiecznie 

- zawodnik zostanie wykluczony z gry za: brutalny faul, agresywne zachowanie, notoryczne 

używanie wulgarnych słów, po otrzymaniu drugiej żółtej kartki. 

- wykluczony zawodnik opuszcza pole gry, a drużyna gra w osłabieniu przez 2 minuty lub do 

momentu utraty bramki. Jeśli karę odbywa 2 zawodników, a ich drużyna straci gola, drużynę 

uzupełnia tylko jeden zawodnik 

- punktacja: mecz wygrany - 3 pkt.; remis - 1 pkt.; porażka - 0 pkt. 



- O kolejności miejsc w tabeli decydują:  

a). większa liczba zdobytych punktów 

b). w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwa zespoły: wynik bezpośredniego 

pojedynku; lepsza różnica bramek; większa liczba strzelonych bramek; 

c).  jeśli równą liczbę punktów uzyskają trzy, cztery, pięć lub sześć drużyn sporządzi się 

dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między nimi, kierując się zasadami 

podanymi powyżej. 

 6. Nagrody:  

- za zajęcie miejsc I-V zostaną przyznane puchary 

- statuetka dla króla strzelców turnieju 

- statuetka dla najlepszego bramkarza turnieju 

7. Organizatorzy zapewniają: 

- obsadę sędziowską turnieju 

- opiekę medyczną 

- nagłośnienie 

- licencjonowanego spikera PZPN 

7. Uwagi końcowe:  

- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora  

- zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność 

- rozstrzyganie ewentualnych spraw spornych oraz interpretacja niniejszego regulaminu 

przysługuje wyłącznie organizatorowi rozgrywek. 

 


