
REGULAMIN 
 

HALOWEJ LIGI PIŁKI NO ŻNEJ O PUCHAR                  
BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA 

 
§ 1 

 
Organizatorem rozgrywek jest Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie. 

 
§ 2 

 
Przed turniejem drużyny uiszczają wpisowe w wysokości: 

a) 45 zł (czterdzieści pięć złotych) od jednego zawodnika,  
b) Szkoły Ponadgimnazjalne oraz drużyny młodzieżowe KS „Hetman” 

Włoszczowa 50% zniżki 22,50 zł (dwadzieścia dwa złote, pięćdziesiąt groszy) 
od zawodnika. 

 
§ 3 

 
Podstawą udziału drużyn w turnieju jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA i jej 
zatwierdzenie przez organizatora. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest 
ukończenie 16 lat (zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców). 
W każdej drużynie może uczestniczyć maksymalnie dwóch zawodników biorących 
udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej (od III ligi 
wzwyż). W trakcie rozgrywek wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania 
dokumentów tożsamości celem przedstawienia drużynie przeciwnej bądź 
organizatorom.                                                                                                                                                   

§ 4 
 

Udział w turnieju zawodników, którzy są nieuwzględnieni na karcie zgłoszenia, 
powoduje walkower dla drużyny przeciwnej, o czym orzeka organizator. W trakcie 
rozgrywek nie przewiduje się dodatkowych zgłoszeń zawodników. 

 
§ 5 

 
Drużyny biorące udział w turnieju są ubezpieczone przez organizatora. Każdy 
zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie. 

 
§ 6 

 
Drużyny z I oraz II ligi rozgrywają mecze systemem „każdy z każdym”.                                                                                                                           
Spadek z I ligi – 3 zespoły 
Awans do I ligi – 3 zespoły  

§ 7 
 

Mecze rozgrywane będą w Hali Sportowej we Włoszczowie, przy ul. Wiśniowej 2. 
 

§ 8 
 



Czas trwania spotkań ustala się na 2 x 20 min. z przerwą 5 min. 
 

§ 9 
 

Godziny podane w terminarzu oznaczają termin spotkań. O wyznaczonej godzinie 
drużyny mają być gotowe do gry. Z uwagi na napięty harmonogram rozgrywek nie ma 
możliwości przekładania meczów. Drużyny, które nie stawią się o wyznaczonej 
godzinie gotowe do gry, karane będą walkowerami. 

 
§ 10 

 
Mecze rozgrywa się wg przepisów PZPN. Drużyna może dokonać dowolną ilość 
zmian. Obowiązują zmiany hokejowe w strefie zmian. 

 
§ 11 

 
Drużyny zobowiązane są występować w turnieju w jednakowych koszulkach i w 
obuwiu przystosowanym do gry w hali. 

§ 12 
 
Sędziowie spotkań będą wyznaczani przez organizatora. 

 
§ 13 

 
Wykładnia przepisów regulaminu należy do organizatora. W sprawach nie ujętych 
regulaminem decyzje podejmuje wyłącznie organizator, o czym niezwłocznie 
zawiadamia kierowników drużyn. 

§ 14 
 

Liga rozgrywana będzie w soboty oraz niedziele począwszy od dnia 17.10.2012r. 
Wpisowe wraz z kartą zgłoszeń musi być dostarczone do 16.10.2012r. Drużyny, które 
nie wpłacą wpisowego bądź nie dostarczą karty zgłoszeń nie będą dopuszczone do 
zawodów i ukarane walkowerami.  

§ 15 
 

Szkoły Ponadgimnazjalne uczestniczą w turnieju pod opieką nauczycieli. 
 

§ 16 
 

1. Za I miejsce – Puchar Burmistrza Gminy Włoszczowa. 
2. Za II miejsce – Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej 
3. Za III miejsce – Puchar Dyrektora OSiR. 
4. Nagrody dla: najlepszy bramkarz, najlepszy zawodnik, król strzelców 
5. Nagrody rzeczowe dla drużyn ufundowane przez Starostwo Powiatowe 


