
REGULAMIN 

V HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA NIDZICA

20 – 21 GRUDNIA 2014 r.

I. CEL ROZGRYWEK
1.Popularyzacja halowej piłki nożnej w Nidzicy.
2.Zapewnienie społeczeństwu przeżyć sportowych stanowiących formę aktywnego wypoczynku i integracji 
społecznej.
3.Tworzenie widowiska sportowego dla kibiców.
4.Uczestniczenie w imprezach sportowych o charakterze lokalnym mających na celu wspólną rywalizację 
sportową zgodną z duchem i ideą sportu.

II. ORGANIZATOR
1. Organizatorem turnieju jest Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy. 
2. Turniej rozgrywany pod patronatem Gminy Nidzica oraz Burmistrza Nidzicy

III. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
1.Turniej odbędzie się w dniach 20 i 21 grudnia 2014 roku w hali widowiskowo-sportowej w Nidzicy przy ul.  
Polnej 8.
2.Dokładne godziny rozpoczęcia zawodów w poszczególne dni uzgodnimy na spotkaniu kapitanów, które 
odbędzie się 19 grudnia 2014 w hali widowiskowo-sportowej w Nidzicy przy ul. Polnej 8.

IV. ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO ROZGRYWEK
1.  Wpisowe za  udział  w turnieju  ustalone w kwocie  150 zł  od  drużyny  należy  wpłacić  ostatecznie  do 
spotkania  kapitanów,  dnia  rozpoczęcia  turnieju  w recepcji  hali  widowiskowo-sportowej.  Opłatę  należy  
uiścić osobiście w hali widowiskowo – sportowej.
2. W turnieju przewiduje się udział maksymalnie 16 drużyn. Ze względu na z góry ustaloną liczbę drużyn 
biorących udział w zawodach, o dopuszczeniu do turnieju decyduje termin złożenia zgłoszenia i wpłaty 
wpisowego.
3.Do  rozgrywek  zostaną  dopuszczone  zespoły,  które  dopełnią  w  terminie  ustalone  regulaminowo 
formalności takie jak:
- pisemne zgłoszenie drużyny do turnieju z wypełnionymi danymi.
- wniesienia opłaty startowej w terminie i wysokości ustalonej przez organizatora.
-dostarczą wymagane dokumenty: listę zgłoszeniową, oświadczenia z podpisami zawodników, zgody osób 
niepełnoletnich, wpisowe za udział w turnieju.
LISTY  ZGŁOSZENIOWE  DO  POBRANIA  NA  STRONIE  www.sportnidzica.pl i  www.nidzica.pl,  oraz  w  hali 
widowiskowo-sportowej, informacje będą umieszczane w nidzickich mediach.

http://www.nidzica.pl/
http://www.sportnidzica.pl/


V. ZGŁOSZENIE ZAWODNIKÓW DO ROZGRYWEK
1.Drużyna  składa się  maksymalnie  z  10 zawodników (Lista  zgłoszeniowa).  W V  halowym turnieju  piłki 
nożnej  o puchar Burmistrza Nidzicy  dopuszcza  się  kategorię „Open”,  a więc może wystartować każdy, 
niezależnie od przynależności do klubów w ramach rozgrywek, prowadzonych przez Polski Związek Piłki  
Nożnej na szczeblach okręgów, czy też szczebel centralny. Zawodnik poniżej 18 roku życia zobowiązany jest 
do  przedstawienia  Organizatorowi  pisemnej  zgody  rodziców  na  udział  w  rozgrywkach  pod  rygorem 
wykreślenia z listy zawodników drużyny.
2.W  turnieju  mogą  uczestniczyć  drużyny  złożone  z  zawodników,  którzy  w  2014  roku  ukończyli  bądź  
ukończą 15 lat (rocznik 99). Ponad to zawodnicy niepełnoletni muszą dostarczyć zgody na udział w turnieju  
rodzica lub prawnego opiekuna.
3.Każdy zawodnik biorący udział w turnieju musi posiadać aktualne badania lekarskie oraz ma obowiązek 
ubezpieczenia  się  od  NNW  we  własnym  zakresie.  W  przypadku  braku  aktualnych  badań  lub  braku 
ubezpieczenia od NNW zawodnik bierze udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność i obowiązkowo 
musi  dostarczyć  organizatorowi  odpowiednie  podpisane  własnoręcznie  oświadczenie  o  braku 
przeciwwskazań do gry w turnieju.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK
1.Halowy Turniej Piłki Nożnej zostanie rozegrany w systemie grupowym. Na spotkaniu kapitanów odbędzie 
się losowanie grup, w których drużyny będą rozgrywać mecze w pierwszym dniu turnieju. W drugim dniu  
turnieju grupy powstaną na podstawie wyników z pierwszego dnia zawodów. 
Drużyny z czwartych miejsc zagrają w jednej grupie o miejsca 13-16, drużyny z trzecich miejsc powalczą o  
miejsca 9-12, 4 drużyny z drugich miejsc zagrają o miejsca 5-8, a dodatkowo zwycięzca tej rywalizacji zagra  
jako piąta drużyna w grupie finałowej, w której wraz z drużynami z pierwszych miejsc zagra o miejsca 1-5.
2.Mecze będą rozgrywane 2 x 8 minut.  Czas gry zatrzymywany w ostatniej  minucie każdej  połowy po 
każdorazowym  opuszczeniu  przez  piłkę  boiska.  Dodatkowo  podczas  meczu  w  czasie  dłuższej  przerwy 
(kontuzja, sporne sytuacje)
3.Drużyna ma prawo do wzięcia 2 przerw po 30 sekund – po 1 przerwie w każdej połowie – tylko w sytuacji  
posiadania piłki.

VII. PRZEPISY I ZASADY GRY
1.Przepisy i zasady gry przekazane podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem turnieju.
2.Przepisy  zostaną przedstawione  i  omówione  z  kierownikami  i  kapitanami  drużyn na  spotkaniu  19 
grudnia 2014 w hali widowiskowo sportowej w Nidzicy przy ul. Polnej 8.

VIII. Klasyfikacja zespołów

Punktacja:
Zwycięstwo – 3 pkt
Remis – 1 pkt
Przegrana – 0 pkt

1.Kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów
A.W przypadku uzyskania równej liczby punktów przy dwóch zespołach:
a. Wynik bezpośredniego spotkania.
b. Korzystniejsza różnica bramek w spotkaniach zainteresowanych drużyn.
c. Korzystniejsza różnica bramek w spotkaniach z całego cyklu rozgrywek.
d. Większa liczba bramek zdobytych w spotkaniach z całego cyklu rozgrywek.
e. Rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi drużynami

B.W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły, o zajętym miejscu decydują:



a Liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami.
B Korzystniejsza różnica między bramkami zdobytymi i utraconymi w spotkaniach tych drużyn.
c. Korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek.
d.Przy  dalszej  równości  większa  liczba  bramek  zdobytych  we  wszystkich  spotkaniach  z  całego  cyklu 
rozgrywek.

IX. Przepisy końcowe.

1. Zawodnicy uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.
2.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wypadki  powstałe  podczas  turnieju  i  za  rzeczy 
pozostawione na terenie obiektu.
3. Za usterki stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą drużyny.
4. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu rozgrywania turnieju napojów alkoholowych, piwa oraz palenia 
papierosów.
5. Prawo interpretacji Regulaminu Halowego Turnieju Piłki Nożnej przysługuje organizatorowi.
6. O wszystkich innych sprawach związanych z przeprowadzeniem turnieju, a nie ujętych w niniejszym 
regulaminie decyduje Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy jako organizator.
7. Organizator w ramach wpisowego zapewnia:
Halę sportową (wraz z pełnym zapleczem niezbędnym do przeprowadzenia turnieju), obsługę sędziowską, 
pomoc medyczną, puchary dla drużyn, nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników, nagrody dla 
najlepszych drużyn.

Spotkanie organizacyjne z kierownikami drużyn odbędzie się w czwartek 19 grudnia o godzinie 19.00 w 

hali widowiskowo – sportowej w Nidzicy ul. Polna 8

Paweł Kondeja, Bartosz Kruschel hala_zoois@nidzica.pl tel. 895235800

mailto:hala_zoois@nidzica.pl

