
 
 
 
 
 

 
REGULAMIN MISTRZOSTW SĘDZIÓW KOLEGIUM SĘDZIÓW ZZPN  

W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZ PYRZYC 12.02.2023 r. 
 
 
 
I. ORGANIZATOR 
Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej 
 
Sponsorzy:  
Burmistrz Pyrzyc, Dyrektor OSiR w Pyrzycach, MLKS "Sokół" Pyrzyce, LZS "Sęp" Brzesko,  
Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej 
 
Mistrzostwa mają na celu integrację Kolegów Sędziów ZZPN. 
 
II. DATA I MIEJSCE ROZGRYWANIA MISTRZOSTW 
12 lutego (niedziela) 2023 r. Hala Sportowa OSiR w Pyrzycach ul. Rolna 5 
godzina 8:30 zbiórka zawodników, godz. 8:45 odprawa techniczna, godz. 9:00 – rozpoczęcie turnieju 
 
III. UCZESTNICY TURNIEJU 
1. Gryfino 
2. Stara Gwardia 
3. Podokręg Barlinek 
4. Ludzie Prezesa 
5. Kadeci 2023 
6. Drawsko Pomorskie 
7. Świdwin 
8. The Referees Szczecin 
9. Pyrzyce TEAM 
10. Mafia Północy 
11. Stargard 
12. Koszaliński Dream Team 
 
Podczas losowania, które odbyło się w siedzibie ZZPN w dniu 08.02.2023 r. zespoły zostały podzielone 
na dwie grupy: 
 
GRUPA A: Świdwin, The Referees Szczecin, Mafia Północy, Ludzie Prezesa, Kadet 2023, Stargard 
 
GRUPA B: Pyrzyce Team, Drawsko Pomorskie, Podokręg Barlinek, Stara Gwardia, Gryfino, 
Koszaliński Dream Team 
 
IV. CZAS GRY 
Mecze grupowe: 1 x 8 minut. 
Półfinały: 1 x 10 minut. 
Mecz o 3 miejsce: 1 x 8 minut. 
Finał: 1 x 12 minut. 
Wszystkie mecze – bez zatrzymywania czasu 



 
 
V. HARMONOGRAM GIER 
w osobnym komunikacie 
 
VI. PUNKTOWANIE MECZÓW 
a – zwycięstwo 3 pkt. 
b – remis 1 pkt. 
c – porażka 0 pkt. 
 
VII. O KOLEJNOŚCI DRUŻYN W FAZIE GRUPOWEJ DECYDUJE: 
1. Większa ilość zdobytych punktów 
2. Wynik bezpośredniego spotkania 
3. Korzystniejsza różnica bramek 
4. Większa ilość zdobytych bramek 
5. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez więcej niż dwa zespoły sporządzona zostanie 
dodatkowa tabela zainteresowanych drużyn z zastosowaniem powyższych zasad 
6. W przypadku idealnego remisu zostaną wykonane po 3 rzuty karne w celu wyłonienia zwycięzcy 
(gdy one nie przyniosą rozstrzygnięcia – rzuty karne „do skutku”) 
7. Dwie najlepsze drużyny uzyskają awans do fazy pucharowej i zagrają w konfiguracji „na krzyż”  
tj. 1A–2B, 1B-2A. Zwycięzcy meczów półfinałowych zagrają w finale, przegrani – w meczu o 3 
miejsce.  
 
VIII. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
1. Zespoły mogą liczyć maksymalnie 8 zawodników + 2 osoby funkcyjne (kierownik/trener) 
2. Na boisku (bramki 2m x 5m) zespoły występują w składach 4 zawodników + bramkarz 
3. Wymagana odległość przy rozpoczęciu oraz wznawianiu gry wynosi 4 metry 
4. Rzuty karne wykonywane będą z odległości 6 metrów 
5. Wrzut - piłka musi być ustawiona na linii bocznej bądź za nią. Konsekwencją nieprawidłowo 
wykonanego wrzutu jest przyznanie tegoż drużynie przeciwnej. Z wrzutu nie można zdobyć bramki 
bezpośrednio. 
6. Wznowienie gry przez bramkarza jako rzut od bramki następuje ręką z pola karnego w dowolne 
miejsce pola gry 
7. Bramkarz nie może zdobyć bramki ręką nawet po wcześniejszym złapaniu piłki z akcji 
8. 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. 
9. Obowiązuje bezwzględny 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. 
10. Zmiany zawodników dokonywane będą systemem hokejowym z zachowaniem następujących 
zasad: 
a. zawodnik wchodzący nie może wejść na pole gry zanim zawodnik schodzący go nie opuści, 
b. zmiany dokonywane są tylko we własnej strefie (wyjątek – kontuzja zawodnika) w pobliżu ławek 
rezerwowych (w przypadku przekroczenia przepisów z tego zakresu sędzia przerwie 
grę, wykluczy z gry winnego zawodnika na czas 1 minuty, a grę wznowi rzutem wolnym 
pośrednim z miejsca gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry) 
11. W mistrzostwach będą występowały następujące kary indywidualne:  

 kara wykluczenia zawodnika na 2 minuty (żółta kartka), 

 kara wykluczenia zawodnika – do końca meczu. O wymiarze kary decyduje Organizator. 
Brak możliwości wcześniejszego powrotu na boisko mimo utraty bramki.  
12. Zawodników obowiązuje obuwie do gry na hali sportowej. 



13. Podczas mistrzostw nie obowiązuje przepis o spalonym. 
14. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy gry w piłkę nożną. 
15. ZE WZGLĘDU NA PRZYJACIELSKI CHARAKTER MISTRZOSTW – PROTESTY DOTYCZĄCE 
DECYZJI SĘDZIOWSKICH NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE. 
16. O kwestiach spornych decyduje organizator mistrzostw. 
17. Organizator zapewnia opiekę medyczną. 
18. Osoby biorące udział oświadczają, że zapoznali się z niniejszym Regulaminem  
19. Osoby biorące udział oświadczają, że są zdrowi i posiadają aktualne badania lekarskie  
20. Osoby biorące udział oświadczają, że do mistrzostw przystępują na własną odpowiedzialność i w 
razie szkody na osobie lub majątku nie będą występowały do organizatora z roszczeniem. 
21. Obiad od godziny 15:30.  
 
IX. SĘDZIOWIE 
Sędziów wyznacza Referent ds. Obsady. 
 
X. SPRZĘT SPORTOWY 
Wszystkie drużyny obowiązuje podczas mistrzostw posiadanie minimum jednego kompletu strojów z 
numerami. W przypadku drużyn posiadających te same kolory koszulek, organizator zapewnia 
oznaczniki.   
 
XI. NAGRODY 
- puchary dla 3 najlepszych drużyn 
- najlepszy zawodnik mistrzostw (decydują sędziowie i organizator) 
- najlepszy strzelec mistrzostw (w przypadku równej ilości bramek, nagrodę otrzyma zawodnik z 
drużyny, która zajmie wyższe miejsce w mistrzostwach) 
- najlepszy bramkarz mistrzostw (decydują kierownicy/trenerzy) 
 
 


