
 

 

Regulamin turnieju  Puchar Firm 

1. Turniej organizowana jest dla wszystkich firm z Krosna i okolicy chcących zmierzyć 

się w piłkarskiej rywalizacji na nowoczesnym i funkcjonalnym obiekcie Hala Krosno. 

2. Mecze rozgrywane będą w 6-cio osobowym składzie (5+1) na obiekcie Hala Krosno. 

3. Rozgrywki Pucharu Firm w fazie zasadniczej będą składać z jednego meczu            w 

systemie „każdy z każdym”. Czas trwania jednego spotkania to 2x10 min, z przerwą 

tylko na zmianę stron. 

4. Mecze będą rozgrywane na dwóch boiskach równolegle. 

5. O klasyfikacji końcowej w tabeli decydują kolejno: 

Przy dwóch drużynach: 

a)  ilość zdobytych punktów 

b) przy równej liczbie zdobytych punktów liczba zdobytych punktów pomiędzy 

zainteresowanymi zespołami 

c) korzystniejsza różnica pomiędzy zdobytymi i utraconymi bramkami w meczach 

pomiędzy zainteresowanymi ekipami 

d) przy dalszej równości  korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach 

e) następnie większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach 

f) losowanie przeprowadzone przez organizatora rozgrywek. 

Przy więcej niż dwóch zespołach: 

a) ilość zdobytych punktów 

b) przy równej liczbie zdobytych punktów liczba zdobytych punktów pomiędzy 

zainteresowanymi zespołami 

c) większa liczba bramek zdobytych w meczach między zainteresowanymi ekipami  

d) przy dalszej równości  korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach 

e) losowanie przeprowadzone przez organizatora rozgrywek. 

 

6. Maksymalna liczba zawodników w jednym zespole 12 osób, minimalna liczba 

zawodników mogących przystąpić do meczu to 6 osób (5 w polu + bramkarz). Zgłaszani 

zawodnicy w turnieju PF muszą być zatrudnieni w firmie, którą reprezentują. Dotyczy 

to także reprezentacji łączonych z firm małych lub średnich oraz zespołów branżowych. 

7. Zespół należy zgłosić do organizatora wypełniając Kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 

1), uiścić opłatę wpisową – 1200 zł od drużyny (przelew i dane do przelewu na konto 

podane w Załączniku nr 2) oraz każdy z zawodników musi wypełnić oświadczenie      o 

stanie zdrowia oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminami rozgrywek oraz 

Hali Krosno. 



 

8. Zawodnicy muszą występować w specjalnym obuwiu: halówki lub turfy. W przypadku 

braku odpowiedniego obuwia zawodnik nie będzie mógł przystąpić do meczu, a gdy już 

zagra to po stwierdzeniu przez Organizatora lub sędziego faktu nieodpowiedniego 

obuwia musi natychmiast opuścić plac gry. Dopiero po zmianie obuwia może powrócić 

do meczu, ale najpierw musi pokazać rezerwowe buty Organizatorowi. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione przez zawodników       na 

arenie zawodów, a także w szatniach. 

10. Każdy zespół powinien posiadać kapitana, który będzie odpowiedzialny za sprawy 

zgłoszenia oraz prowadzenia drużyny. Prosimy aby taka osoba była na meczu 

oznaczona odpowiednią opaską na ramieniu, aby ułatwić pracę sędziów oraz 

organizatorów. 

11. W przypadku gry nieuprawnionego zawodnika (nie wpisanego w karcie zgłoszeniowej, 

zawieszonego za kartki, gracza, który przed meczem nie dostarczy oświadczenia o 

stanie zdrowia, a także gdy nie spełnia on wymagań Organizatora wynikających ze 

zgłoszenia drużyny, czy też zdekompletowaniu drużyny będzie przyznany walkower. W 

przypadku gdy dwie drużyny naruszą ten punkt regulaminu zostanie przyznany 

obustronny walkower. 

12. W innych nie opisanych przypadkach o przyznaniu walkowera zdecyduję Organizator. 

13. Uczestnicy PF powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków.  

14. Organizator w wyjątkowych okolicznościach (wybitnie niesportowe zachowanie 

któregoś z zawodników lub osób towarzyszących drużynom, mimo ostrzeżeń 

Organizatora nie dostosowanie się do Regulaminu rozgrywek lub Regulaminu Hala 

Krosno) ma prawo do wykluczenia zespołu z rozgrywek bez możliwości zwrotu 

wpisowego. 

15. Prawo do weryfikacji drużyny przeciwnej ma tylko kapitan zespołu z którą w danym 

meczu rywalizuje. Fakt weryfikacji powinien zostać zgłoszony do Organizatora 

najpóźniej do przerwy spotkania pomiędzy zainteresowanymi ekipami. 

16. Organizatorzy darzą zaufaniem zespoły zgłoszone i żywią nadzieję na brak 

jakichkolwiek prób reprezentowania ekip przez osoby nie zatrudnione w danej firmie.  

17. Każdy z uczestników PF musi przestrzegać Regulaminu obiektu Hala Krosno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Co oferujemy: 

 

 

1. Możliwość rozgrywania meczy w Hali Krosno (jedna z najlepszych tego typu Hal 

w Polsce) równolegle na 2 boiskach. 

2. Puchary i pamiątkowe medale, a także nagrody indywidualne oraz niespodzianki. 

3. Pula nagród wynosi 2500 zł. 

4. Stół szwedzki, z ciepłymi daniami. 

5. Na czas rozgrywek możliwość rozłożenia niewielkiego stoiska firmowego lub 

ułożenie roll up-ów reklamowych na trzecim boisku w celach promujących Państwa 

działalność. 

6. W trakcie rozgrywania meczy będzie do dyspozycji zawodników ciepła herbata oraz 

woda. 

7. Wideo wywiady, galerie zdjęć, filmiki z turnieju. 

8. Zapewniamy profesjonalnych sędziów oraz obsługę zawodów. 

9. Wykwalifikowaną pomoc medyczną. 

10. Przed meczami udostępniamy 3 zamykane szatnie. 

11. Cały turniej będzie można śledzić live na stronie http:// http://stimotion.pl/ 

12. Relację z turnieju zamieszczą lokalne media. 

13. Drużynom nie posiadającym jednakowych strojów, organizator zapewnia komplet 

narzutek. 

14. Większą integrację w piłkarskim środowisku i możliwość rywalizacji z innymi. 

15. Harmonogram rozgrywek będzie podany mailowo osobom zgłaszającym najpóźniej 

do 28 marca przed terminem zawodów.  

16. Start rozgrywek zaplanowany jest na 1 kwietnia 2017 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zasady gry: 
 

1. Bramkarz piłkę do gry wznawia ręką. 

2. Auty gramy po ziemi zza lub z linii bocznej boiska (do wysokości kolan około 30 

cm od murawy). O prawidłowości tego fragmentu gry decyduje sędzia. 

3. Wymiany zawodników dokonywane są w sposób „hokejowy”, jednak tylko           w 

strefie zmian wyznaczonej przez organizatora. 

4. Czas gry wynosi 2 razy 10 minut i nie jest on zatrzymywany (w przerwie zmiana 

połów).  

5. Przerwa między połowami trwa maksymalnie 5 minut. 

6. Rzut karny wykonywany będzie na wprost bramki z linii pola karnego. 

7. Odległość zawodników od piłki przy stałych fragmentach gry musi wynosić 

minimum 5 metrów. 

8. W przypadku gdy piłka odbije się od sufitu hali nad polem gry drużyna przeciwna 

wykonuje aut z linii bocznej boiska 

9. O wznowieniu gry przy rozpoczęciu meczu, a także po stracie gola i możliwości 

zdobyciu z nich bramki decydują przepisy z boisk trawiastych. 

10. W przypadku kontuzji lub kar wykluczenia zawodników w danym spotkaniu drużynę 

uważa się za zdekompletowaną jak jej stan osobowy będzie liczył mniej niż cztery 

osoby. 

11. Reszta przepisów gry pozostaje tradycyjnie z „trawy”. 

12. Wszelkie wątpliwości i spory na boisku rozstrzyga sędzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

Karta zgłoszeniowa  Puchar Firm 

1 kwietnia 2017 r. 

 

....................................................................... 

Nazwa drużyny 

Lp NAZWISKO Imię PESEL Podpis zawodnika UWAGI 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

Zawodnika pełniącego funkcje kapitana drużyny prosimy oznaczyć na karcie zgłoszeniowe j (C) 

 

Dane kontaktowe kapitana drużyny 

tel............................................................           e-mail:......................................................................... 

 

Zawodnik, który złoży na karcie swój podpis oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem rozgrywek oraz 

Regulaminem Hali Krosno, w pełni je akceptuje, a także nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, 

które mogą utrudniać lub uniemożliwiać jego udział w rozgrywkach piłki nożnej Krosball Puchar Firm. 

Ponadto informuje, że sprawdził swój stan zdrowia w placówce do tego wyznaczonej, a w razie 

jakiegokolwiek wypadku nie będzie kierował żadnych roszczeń do Organizatorów i sędziów. 

 



 

Załącznik nr 2 

 

Wpisowe Krosball Puchar Firm 2017: kwota od drużyny 

Wpłaty na numer konta PROFBUD4KIDS Sp. Z o.o. 

mBank S.A. 09 1140 1010 0000 5539 1400 1001 

W tytule wpłaty proszę wpisać Krosball Puchar Firm 2017, nazwa drużyny 

 

 

 

 

 


