
REGULAMIN 

XVI TURNIEJU PIŁKI HALOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA ŻELECHOWA 

I. ORGANIZATOR 
 

1. Organizatorem turnieju jest Szkoła Podstawowa w Żelechowie pod patronatem Urzędu Miejskiego 

w Żelechowie. 

2. Kompetencje Organizatora: 

a. podejmowanie decyzji dotyczących respektowania regulaminu i systemu rozgrywek; 

b. weryfikacja zawodników; 

c. dokonywanie obsady sędziowskiej; 

d. zabezpieczenie piłki do gry (także na rozgrzewkę). 

3. Ostateczny głos we wszelkich sprawach spornych należy do Organizatora rozgrywek. 
 

II. ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK 
 

1. Kartę zgłoszeniową można otrzymać w budynku Hali Sportowej w Żelechowie. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać imienną listę zawodników reprezentujących drużynę (maksymalnie 12 osób) 

wraz z zaznaczeniem osoby kontaktowej (kapitan/kierownik) odpowiedzialnej za drużynę, numery PESEL 

zawodników potrzebne do ubezpieczenia, nazwę drużyny. 

3. Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową należy złożyć u pracownika Hali Sportowej  

w Żelechowie w terminie do 5 stycznia 2023 r. Karty wypełnione niekompletnie, nieprawidłowo, bądź 

złożone po terminie nie będą przyjmowane. 

4. Przy zgłoszeniu drużyny należy okazać dowód opłaty wpisowego w wysokości 500,00 zł od drużyny 

(niezależnie od ilości zawodników). Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Żelechowie – 

termin wnoszenia opłaty – od 2 do 5 stycznia 2023 r. Opłata jest obowiązkowa i nie podlega zwrotowi. 

W przypadku nie wniesienia opłaty wpisowej drużyna nie zostaje zgłoszona do uczestnictwa w turnieju. 

5. W przypadku uczestnictwa w turnieju osób nieletnich, należy złożyć wraz ze zgłoszeniem oświadczenie 

pisemne rodziców/opiekunów zezwalających na udział syna/podopiecznego w rozgrywkach 

turniejowych. 

6. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklarację przestrzegania regulaminu i przepisów gry XVI 

Turnieju Piłki Halowej o Puchar Burmistrza Żelechowa. 
 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. W turnieju mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 17 lat (za pisemną zgodą rodziców). 

2. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać na każdy mecz dokument potwierdzający tożsamość 

(legitymacja szkolna). 

3. Weryfikacji zawodnika dokonuje sędzia na prośbę kapitana drużyny biorącej udział w całym turnieju. 

4. Składy drużyn mogą być zgłoszone przez osoby indywidualne, instytucje, stowarzyszenia, przedstawicieli 

miejscowości (również z poza miasta i gminy Żelechów). 

5. Oświadczenie pisemne rodziców zezwalających na udział syna w rozgrywkach turniejowych  

(w przypadku osób nieletnich). 

IV. ORGANIZACJA ROZGRYWEK 
 

1. Terminy wszystkich spotkań są rozpisane przed rozpoczęciem turnieju. O terminie, godzinie i miejscu 

zawodów decyduje organizator. W przypadku: 

− nie stawienia się drużyny na mecz sędzia po 15 minutach odgwizduje walkower, a drużynie 

dopisuje się „-1” punkt w tabeli w stosunku bramkowym „0-3”, 

− nie stawienia się na mecz obydwu drużyn wynik weryfikowany jest jako obustronna przegrana,  

a drużynom dopisuje się w tabeli „-1” punkt bez konsekwencji bramkowych. 



2. Do zawodów mogą przystąpić zawodnicy znajdujący się na liści zgłoszeniowej i reprezentujący tylko tę 

drużynę, w której zostali zgłoszeni. 

3. Mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym”. 

4. O kolejności w tabeli decydują kolejno: 

− większa zdobyta liczba pkt. (wygrana 3 pkt, remis 1 pkt, przegrana 0 pkt, walkower – 1 pkt., 

− wynik bezpośredniego spotkania, 

− lepsza różnica bramek, 

− większa liczba zdobytych bramek, 

− w przypadku trzech i więcej drużyn z tą samą ilością punktów decyduje mała tabela. 

 
 

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Za zajęcie I, II i III miejsca drużynom zostaną wręczone Puchary Burmistrza Żelechowa oraz medale. Wszystkie 

uczestniczące w turnieju drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy, statuetki i nagrody. Statuetki i nagrody 

otrzymają także najlepszy bramkarz i strzelec turnieju 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę 

orzeka Organizator. 

2. W uzasadnionych wypadkach (decyduje Organizator) dopuszcza się zmianę godziny bądź terminu meczu 

przez drużynę (po konsultacji z drużyną przeciwną), jednak nie częściej niż 2 razy w ciągu trwania turnieju. 

7. Organizator nie zapewnia opieki pielęgniarskiej oraz nie ponosi odpowiedzialności prawnej za stan 

zdrowia uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Wskazane jest, aby osoby biorące udział  

w rozgrywkach poddały się wcześniej badaniom lekarskim, stwierdzającym ich dobry stan zdrowia 

pozwalający na udział w tych rozgrywkach. Za niewykonanie powyższych zobowiązań i wynikające z tego 

wypadki wraz z ich prawnymi konsekwencjami odpowiedzialność spada na członka danego zespołu. 

3. Ze względu na bezpieczeństwo osób (np. przeciwnika) zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach 

itp. W przypadku takich zdarzeń uczestniczą w meczach na własną odpowiedzialność.  

W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego lub 

osób drugich, odpowiedzialność prawna spada na w/w osoby. 

4. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument tożsamości. 

5. Na wniosek drużyny przeciwnej lub z własnej inicjatywy sędzia lub organizator, przed lub w przerwie 

meczu ma obowiązek potwierdzenia tożsamości osób znajdujących się w protokole zawodników. Po 

zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane jako walkower drużyny, 

która jest sprawcą powstałych nieprawidłowości. 

6. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach i na trybunach (całkowity zakaz palenia 

papierosów i spożywania napojów alkoholowych). Kierownik zespołu/kapitan drużyny jest 

odpowiedzialny za egzekwowanie w/w zakazów wobec zawodników swojego zespołu. Nieprzestrzeganie 

w/w zakazów może doprowadzić do czynności dyscyplinarnych wobec drużyny (włącznie z wykluczeniem 

z turnieju). 

7. Do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu oraz przepisów gry uprawniony jest Organizator. 

8. Turniej rozgrywany będzie na następujące dni: 

Soboty w godz. 1600 – 2100 

Niedziele w godz. 1600 – 2100 

O terminie odbioru terminarza rozgrywek każdy kapitan zostanie powiadomiony telefonicznie. 


