
REGULAMIN TURNIEJU 

„MAŁOPOLSKA ZIMA 2022” 
Turniej strefowy – Podokręg Limanowa 

27.11.2022r. 
 
 

Organizator                       -  MZPN Podokręg Limanowa 
Termin i miejsce    - 27.11.2022r. (Limanowa – Hala Sportowa SP nr 3  
                                                        w Limanowej , ul. St. Jordana 
Godzina rozpoczęcia - Młodziki – 9.00   /   Trampkarze 14.10 
  
   
Cel imprezy                    - Popularyzacja piłki nożnej, 

- Integracja środowiska poprzez sport, 
- Wyłonienie zwycięzców turnieju, którzy będą 
uczestniczyć w turnieju finałowym w Krakowie 
(grudzień 2022) 
 

Regulamin turnieju    
 

I. Uczestnictwo  
 
W turnieju uczestniczyć mogą zawodnicy i zawodniczki zrzeszeni w klubach sportowych, 
posiadający ważne karty zdrowia i zarejestrowani w systemie extranet w kategoriach 
trampkarz i młodzik. 

 
Trener danej drużyny powinien przed pierwszym spotkaniem przedstawić organizatorowi 
podpisaną listę zawodników (formularz zgłoszenia na stronie www.limppn.pl) 
 
Wszystkich zawodników, trenerów i kibiców turnieju  obowiązują zasady „fair play” 
 
Wszystkie drużyny zobowiązane są posiadać stroje, obuwie sportowe na hale 
(organizatorzy zapewniają znaczniki) 
 
II Zasady gry: 
 
Mecze odbywają się według obowiązujących przepisów halowej piłki nożnej: 

 w meczu uczestniczy bezpośrednio 4 zawodników w polu + bramkarz 

 drużyna  powinna składać się z maksymalnie 15 osób 

 czas gry: 1x15min każdy mecz 

 drużyny będą rozgrywały mecze eliminacyjne w grupach 

 pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN dla piłki halowej 
 



    III Kary: 
 
                   Zawodnikom za  niesportowe zachowanie grożą następujące kary 

 kara wykluczenia ze spotkania na 2 minuty 

 kara wykluczenia ze spotkania na 5 minut 
 
   IV Punktacja : 
 

 za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, za przegraną 0 
punktów, 

 po rozegraniu wszystkich meczy ustalona zostanie kolejność zespołów na 
podstawie ilości zdobytych punktów. W przypadku gdy dwie drużyny uzyskają 
taką samą liczbę punktów o miejscu tych drużyn decydują wynik bezpośredniego 
spotkania pomiędzy nimi, 

 w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, przez więcej niż dwie drużyny o 
kolejności decyduje „mała tabela” uwzględniająca tylko mecze pomiędzy 
zainteresowanymi zespołami,                                                                                

 zajętych miejscach decydują kolejno : 
 - większa ilość zdobytych punktów  
 - stosunek bramek, strzelone do straconych 
 - większa liczba zdobytych bramek  

                                 - ostateczne rozstrzygnięcie – rzuty karne (po 3) 
 
V. Zasady finansowania  
 

 koszty organizacyjne turnieju : wynajem hali, obsługa sędziowska i prowadzenie 
turnieju pokrywa w całości Podokręg Limanowa 

 koszty przejazdu - drużyny pokrywają we własnym zakresie. 
 

 
VI. Nagrody  
 

 drużyny, które zajmą miejsca 1-3 w każdej kategorii otrzymają puchary 

 nagrody indywidualne  
–puchar dla najlepszego strzelca turnieju  
–puchar dla najlepszego bramkarza  turnieju 

 
VII. Postanowienia końcowe 
 
W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem przyjmuję się, że decyzje podjęte przez 
Organizatora  turnieju (Podokręg Limanowa) są ostateczne. 
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy bez opieki na 
trybunach w szatniach i innych miejscach na terenie obiektu. 



 
Organizator nie odpowiada z tytułu NW osób biorących udział w turnieju jak również 
osób towarzyszących i innych osób przebywających na terenie obiektu. 
 
Organizator zapewnia opiekę przedmedyczną.  
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. W przypadku 
zmiany uczestnicy turnieju zostaną o tym powiadomieni najpóźniej do momentu 
rozpoczęcia się turnieju. 
 
W przypadku pojawienia się pytań prosimy o kontakt  
- Witold Sochacki (Podokręg Limanowa) tel. 660 444 292 

 
 
 
 
 
 
 


