REGULAMIN
XVII MISTRZOSTW MAZOWSZA SĘDZIÓW
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
I. ORGANIZATORZY:

Mazowiecki Związek Związek Piłki Nożnej,
Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej,
Wydział Sędziowski Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
II. HONOROWY KOMITET ORGANIZACYJNY:

Zdzisław ŁAZARCZYK – Prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej
Dariusz KLUGE – Prezes Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej
Waldemar TROCHIMIUK – Prezes Ciechanowsko - Ostrołęckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej
Sławomir PIETRZYK – Prezes Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej
Krzysztof KARAŚ – Prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Siedlcach
Sławomir STEMPNIEWSKI - Pełnomocnik Zarządu Mazowieckiego ZPN ds. Sędziowskich
Marcin BORSKI – Przewodniczący Kolegium Sędziów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej
III.KOMITET ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW

Zarząd Wydziału Sędziowskiego Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej
Zarząd Kolegium Sędziów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej

IV. TERMIN I MIEJSCE

W dniu 24.11. 2018 roku od godz. 9.30 (sobota)
w Hali Sportowej Płock - Borowiczki ul. Korczaka 10
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V. UCZESTNICTWO
W Mistrzostwach uczestniczą wszystkie reprezentacje Wydziałów Sędziowskich działających w
strukturach
Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej:
Wydział Sędziowski Ciechanów – Ostrołęka
Wydział Sędziowski Płock
Wydział Sędziowski Radom
Wydział Sędziowski Siedlce
Wydział Sędziowski Warszawa
Listy zawodników (dowolna ilość), a także kolory strojów, należy przedstawić do dnia 09.11.2018
roku (piątek) na adres – ws@ws.waw.pl
Wyłącznie tylko z tej listy będą mogli być wyłonieni reprezentanci poszczególnych
Wydziałów Sędziowskich.
Zawodnikiem może być :
sędzia rzeczywisty posiadający aktualną licencję, nie zgłoszony do rozgrywek piłkarskich w
sezonie 2018/2019,
sędzia, który jest zgłoszony do rozgrywek piłkarskich w sezonie 2018/2019 posiadający
licencję nieprzerwanie od sezonu 2015/2016
VI.ZASADY GRY
Zespoły mogą liczyć maksymalnie 10 zawodników + 2 osoby funkcyjne (kierownik i trener).
Każdy zawodnik musi posiadać przy sobie aktualną licencję w celu jej okazania sędziemu
głównemu turnieju.
W grze bierze udział czterech zawodników w polu plus bramkarz. Ilość zmian dowolna. Zmiany
mogą być dokonywane „Lotnie” tak jak w hokeju na lodzie, tylko w wyznaczonej strefie – nie
zastosowanie się będzie karane rzutem wolnym pośrednim z miejsca przewinienia.
Gra prowadzona będzie do linii boiska do piłki ręcznej.
Auty i rzuty rożne wykonywane będą nogą.
Pole karne – 6 m (łuk pola bramkowego piłki ręcznej). Rzut karny z odległości 9 m.
Przy rzucie wolnym, rzutach rożnych oraz wrzutach z autu odległość zawodników drużyny
przeciwnej od piłki – 5 m. Czas na wykonanie wrzutu lub rzutu – 4 sekundy.
Zawodnicy mogą zostać ukarani odsunięciem od gry na czas 1, 3, 5 minut .
Zawodnik ukarany czerwoną kartką nie występuje w danym meczu do końca spotkania, a drużyna
gra w osłabieniu przez 5 minut . Sędzia główny turnieju każdorazowo podejmie decyzję w
sprawie wykluczonego zawodnika
Faule akumulowane: pierwszych sześć fauli, które popełnia dana drużyna podczas jednej połowy
meczu, karanych jest rzutami wolnymi bezpośrednimi. Przy rzutach wolnych drużyna broniąca
ma prawo do ustawienia muru obronnego, przy założeniu, że wszyscy zawodnicy muszą
znajdować się przynajmniej 5 m od piłki zanim zostanie wznowiona gra. Bramka może zostać
zdobyta także bezpośrednim strzałem z rzutu wolnego. Począwszy od siódmego przewinienia
drużyny, drużyna przeciwna wykonuje rzut karny.
Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką na całym boisku. Bramkarz nie może zdobyć bramki ręką,
nawet po wcześniejszym złapaniu jej z akcji.
Bramkarz może złapać piłkę z gry, a następnie nogą zdobyć bramkę.
W przypadku uderzenia piłki w sufit hali sędzia zarządzi wrzut z linii bocznej prostopadle do
miejsca odbicia przeciwko drużynie, której zawodnik jako ostatni zagrał piłkę.
Obowiązuje zakaz gry wślizgiem za wyjątkiem bramkarza w jego własnym polu karnym. Za
niedozwolony wślizg sędziowie będą przyznawać rzut wolny bezpośredni lub rzut karny, o ile
przewinienie będzie miało miejsce na zawodniku drużyny atakującej przez zawodnika drużyny
broniącej w jego własnym polu karnym.
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Zespoły występują w składach 5 osobowych (bramki 2m x 5m);
zawodnicy występują w płaskim obuwiu o jasnej podeszwie;
czas trwania meczu 2 x 10 min. bez przerwy;
mecze rozgrywane będą systemem każdy z każdym;
Punktacja w Mistrzostwach:
zwycięstwo 3 punkty
remis 1 pkt.
porażka 0 pkt.
O kolejności w grupie decydują:
zdobyte punkty;
przy równej ilości punktów bezpośredni pojedynek;
różnica bramek;
przy równej różnicy bramek większa ilość strzelonych ;
jeżeli w przypadku rozpatrzenia wszystkich ww. punktów nie można ustalić kolejności w grupie
następuje strzelanie rzutów karnych po 3;
jeżeli 3 lub więcej zespołów ma taką samą ilość punktów tworzy się dodatkową tabelę, w której
uwzględnia się wyniki tylko pomiędzy zainteresowanymi zespołami
Protesty i odwołania rozpatruje sędzia główny zawodów – Szymon MARCINIAK

VII.POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
Wpisowe od każdej ekipy wynoszące 500,00 PLN. (słownie: pięćset złotych), prosimy o wpłacenie
podanej kwoty przed turniejem do kol. Marcina Kurowskiego
2. Zespoły uczestniczące w turnieju ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we
własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki.
3. Sędziów wyznacza organizator turnieju.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
VIII.NAGRODY
Puchary dla każdej z drużyn.
Medale i nagrody rzeczowe dla drużyn za miejsca 1-3
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych drużynach wskazani przez kierowników zespołów.
Najlepszy zawodnik turnieju - MVP ( wybierany z najlepszych zawodników drużyn )
Najlepszy strzelec turnieju (w przypadku równej ilości goli, nagrodę otrzyma zawodnik z drużyny,
która zajmie wyższe miejsce w turnieju).
Najlepszy bramkarz turnieju (decydują trenerzy wszystkich drużyn).
IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Prawo interpretacji regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Turnieju i Sędziego
Głównego zawodów.
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HARMONOGRAM GIER
Drużyna

Lokata

punkty

bramki

1.

WS PŁOCK

:

:

2.

WS SIEDLCE

:

:

3.

WS CIECHANÓW-OSTROŁĘKA

:

:

4.

WS WARSZAWA

:

:

5.

WS RADOM

:

:

do 9.15 – przyjazd ekip
od 9.15 – śniadanie
10.15 – uroczyste rozpoczęcie Mistrzostw

☺

Rozkład meczy:

10.30 – 1-5

WS PŁOCK – WS RADOM

10.55 – 2-4

WS SIEDLCE – WS WARSZAWA

11.20 – 3-1

WS CIECHANÓW-OSTROŁĘKA – WS PŁOCK

11.45 – 2-5

WS SIEDLCE - WS RADOM

12.10 – 3-4

WS CIECHANÓW-OSTROŁĘKA – WS WARSZAWA

12.35 – 2-1

WS SIEDLCE – WS PŁOCK

13.00 – 3-5

WS CIECHANÓW-OSTROŁĘKA – WS RADOM

13.25 – 1-4

WS PŁOCK – WS WARSZAWA

13.50 – 2-3

WS SIEDLCE – WS CIECHANÓW-OSTROŁĘKA

14.15 – 4-5

WS WARSZAWA – WS RADOM

14.40 – wręczenie pucharów i nagród
15.00 – zakończenie Mistrzostw
15.10 – obiad uczestników Mistrzostw ☺

Organizator życzy wrażeń i
niezapomnianych emocji.
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