
Regulamin rozgrywek GP Mini Futsalu 2015 

 

 
1. Organizator: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich (OSIR) 

  
2. Miejsce: 

Hala Słoneczna ul. Powstańców Warszawy 8i 

 

3. Cel:  

Popularyzacja zdrowego stylu życia, rozwijanie zainteresowania sportem i wspomaganie 

inicjatyw młodzieżowych. 

 

4. Termin: 

GP podzielony został na 4 turnieje . Termin pierwszego turnieju klas 1-3: 21.11.2015 

godz.12.00; klas 4-6: 28.11.2015 r. godz. 12:00. Turnieje będą odbywać się raz w miesiącu. 

  

5. Uczestnictwo: 

Prawo startu w turnieju mają: 

 - turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 

 - chłopcy i dziewczęta z klas 1-3 szkół podstawowych posiadający pozwolenie na 

uczestnictwo od rodziców lub opiekuna prawnego. 

- chłopcy i dziewczęta z klas 4-6 szkół podstawowych posiadający pozwolenie na 

uczestnictwo od rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

6. Warunki uczestnictwa: 

W zawodach może uczestniczyć drużyna złożona z max 10 graczy. 

Każda drużyna przed rozpoczęciem zawodów ma obowiązek dostarczyć  do organizatora 

imienna listę zawodników wraz z nazwa drużyny.  

Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie. 

 

7. Zasady gry: 

Liga odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 

- klasy 1-3 

- klasy 4-6 

- w czasie gry na boisku znajduje się 5 graczy: 4 w polu + bramkarz 

- mecze odbywają się systemem każdy z każdym 

- czas gry 1x12 minut 

- zmiany zawodników systemem hokejowym 

- piłkę z autu wprowadzamy nogą z linii lub za linii boiska 

- pozostałe przepisy gry według zasad PZPN 

 

8. Punktacja: 

O ostatecznym miejscu decyduje suma zdobytych pkt. po czterech turniejach. 

 

9. Dyscyplina: 

W rozgrywkach obowiązują kary upomnienia: wykluczenie na 1 min, wykluczenia na 2 min, 



całkowite wykluczenie. 

W przypadku niesportowego zachowania zawodnik może być odsunięty od trzech spotkań 

lub całkowicie wykluczony z rozgrywek.  

 

10. Nagrody: 

Drużyny zajmujące miejsca 1-3 otrzymają dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. 

Pozostałe drużyny otrzymają dyplomy oraz puchary za udział w turnieju. 

 

11. Organizatorzy zapewniają: 

– opiekę medyczną 

– obsługę sędziowską 

– prowadzenie dokumentacji rozgrywek 

– znaczniki 

  

UWAGA: 

 

– Drużyny ubezpieczają się na koszt własny. 

– obowiązuje postawa fair play. 

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odszkodowania za mienie i 

przedmioty osobiste uczestników rozgrywek. 

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje. 

 

Szczegółowe informacje: 

Wojciech Siewruk – tel. 796 399 783, e-mail: wojteksiewruk@wp.pl 

Daniel Ciepierski – tel. 603 129 423, e-mail: dlamian@wp.pl 

Hala Słoneczna – tel. 74 8160 671 

 

 ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UDANEJ RYWALIZCJI 

mailto:dlamian@wp.pl

