
Regulamin

Mistrzostw Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Piłce Nożnej na Hali 
Drużyn Sołeckich

Luzino 2016

1. Cele zawodów:

- Wyłonienie Mistrza Pomorza  w piłce nożnej drużyn sołeckich  

- Popularyzacja piłki nożnej 

2. Organizator:

Pomorskie Zrzeszenie LZS

3. Organizator bezpośredni:

- Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne

4. Termin i miejsce zawodów:

-  13.11.2016 Hala Widowiskowo – Sportowa GOSRiT w Luzinie 

Warunki uczestnictwa:

- do udziału w finale zaproszeni zostaną mistrzowie gmin drużyn sołeckich wyłonieni 

w  tegorocznych     eliminacjach.  W sytuacji  rozgrywania  eliminacji  na  hali  i  na 



boiskach gmina  ma prawo wystawić dwóch reprezentantów. Warunkiem zaliczenia 

turniejów gminnych jest udział w nich przynajmniej 4 drużyn soleckich 

-  Skład drużyny stanowią zawodnicy nie  będący zgłoszeni  do rozgrywek organizowanych 

przez  Pomorski  Związek Piłki  Nożnej.  Ideą  turnieju  jest  zaangażowanie  amatorów,  a  nie 

zawodników klubów ligowych . 

5. Koszty uczestnictwa:

Drużyny ( gminy) , które nie znajdują się w strukturach LZS- u bądź nie znajduje się inna 

organizacja z terenu gminy – 200 zł

Drużyny, które znajdują się w strukturach LZS- u, bądź znajduje się inna organizacja z terenu 

gminy – 150 zł

6. Przepisy gry:

1. Czas gry 1x 15 minut

2. Na boisku jednocześnie znajduje się 4 zawodników plus bramkarz ( drużyna składa się 

z  10  zawodników);  możliwe  jest  wprowadzenie  dodatkowego  zawodnika  za 

bramkarza jeżeli będzie on odpowiednio oznaczony

3. Gra z bramkarzem – obowiązują przepisy PZPN- u, nie ma ograniczeń liczby podań. 

Jedynym ograniczeniem jest czas 5 sekund jaki bramkarz może posiadać piłkę

4. Aut bramkowy bramkarz wykonuje ręką

5. Aut wykonywany jest nogą z linii bądź zza boiska do 0,5 metra – piłka nie może się 

toczyć

6. Rozpoczęcie ze środka traktowane jest jak rzut wolny pośredni

7. Zmiany lotne w specjalnie wyznaczonych strefach przy środku boiska



8. Kary minutowe 1-2  minuty,  kartka  czerwona za  brutalnych faul  bądź  niesportowe 

zachowanie;  w  przypadku  czerwonej  kartki  organizator  wraz  z  sędzią  ustalają 

wysokość kary – liczba meczy

9. Faule nie kumulują się

10.Wszystkie piłki rozgrywane są piłką futsalową z tzw. niskim kozłem

7. Interpretacja regulaminu należy do organizatora

8. Nagrody i wyróżnienia

- każdy zespól uczestniczący w finałach otrzyma pamiątkowy puchar

- najlepsze 3 drużyny komplet medali oraz nagrody w postaci sprzętu sportowego

-  Najlepszy bramkarz,  zawodnik  oraz  strzelec  otrzyma  nagrodę  w  postaci  sprzętu 

sportowego oraz statuetkę


