
REGULAMIN ROZGRYWEK MOSiR CUP 

– SEZON 2020 

 

I ORGANIZATOR ROZGRYWEK 

Rywalizujemy na bramki o wymiarach 2x5 metra. Mecze odbywać się będą na boisku ze sztuczną 

trawą, posiadającym szatnie z natryskami. Koszt udziału w sezonie Wiosna – Lato 2019 wynosi – 

250 zł brutto (wystawiamy faktury VAT).  płatne pierwszego meczu na nr konta:  

02 1020 2313 0000 3802 0555 9697 

 
z dopiskiem: Nazwa drużyny – wpisowe na MOSIR CUP 2020 

Wpisowe należy uregulować przed rozpoczęciem rozgrywek, zespół, który tego nie dokona nie 

zostanie dopuszczony do rozgrywek. Rozgrywki prowadzone są w formule open, mogą w nich 

występować zawodnicy grający w klubach, bez względu na klasę rozgrywek. W rozgrywkach mogę 

brać udział osoby urodzone w roku 2004 i starsze. 

Za rzeczy oraz inne przedmioty pozostawione w szatni oraz na obiekcie – organizator 

rozgrywek  NIE ODPOWIADA. 

II OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ROZGRYWEK 

- prowadzenie ewidencji zawodników oraz statystyk rozgrywek ligowych;  

- opracowanie terminarza rozgrywek;  

- weryfikacja wyników spotkań;  

- rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez poszczególne zespoły;  

- zapewnienie obsady sędziowskiej na poszczególne spotkania;  

- posiadanie apteczki pierwszej pomocy oraz wezwanie w razie takiej potrzeby karetki pogotowia 

(nr tel. 112 lub 999); 

- zapewnienie szatni wraz z natryskami;  

- zagwarantowanie napojów. 

 III MIEJSCE I TERMINY ROZGRYWANIA SPOTKAŃ 

 Rozgrywki odbywać się będą od miesiąca maja. Spotkania rozgrywane będą  na boisku sportowym 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich przy ul. Olimpijskiej 3. System 

rozgrywek oraz terminarz rozgrywek podany zostanie po zapisach. Wszystkie terminy spotkań są 

obligatoryjne. Rozgrywki prowadzone będą zgodnie z terminarzem. Jeżeli jeden z zespołów nie 

stawi się na boisku, najpóźniej 5 minut po terminie ustalonym przez organizatora, sędzia 

odgwizduje koniec zawodów. Drużyna, która nie zgłosiła się na mecz, ukarana zostaje walkowerem 

5-0. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – nie zostaną 

dopuszczone do gry. 

 IV ZGŁOSZENIE DRUŻYNY I ZAWODNIKÓW DO ROZGRYWEK 

Zgłoszenia nowych zespołów  – Dział Promocji i Sportu MOSiR Piekary Śląskie ul. Olimpijska 3 

przyjmowane są do dnia 30 kwietnia b.r. Tel. 32 768-10-10 

Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. 



W spornych sytuacjach musi on być do wglądu przez organizatora rozgrywek. Gdy zawodnik 

odmówi okazania dokumentu, nie zostanie on dopuszczony do meczu. Kierownik lub kapitan 

zespołu ma obowiązek zgłosić się do przedstawiciela organizatora rozgrywek, celem wypełnienia 

protokołu meczowego, co najmniej 15 minut przed spotkaniem. Po zakończeniu meczu ta sama 

osoba musi podpisać protokół wypełniony przez sędziego zawodów, sprawdzając zgodność wyniku 

oraz prawidłowo wpisanych strzelców bramek dla swojej ekipy. Reklamacje co do wyniku oraz 

strzelców zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane. Każda kontuzja musi być 

zgłoszona u sędziego i wpisana do protokółu meczowego. Jest to warunkiem ubiegania się o 

odszkodowanie. Drużyna występuje w składzie: 6 zawodników w polu oraz bramkarz. Zespół w 

trakcie sezonu może zgłosić do rozgrywek maksymalnie 20 zawodników. Warunkiem przystąpienia 

zespołu do meczu jest obecność na boisku 3 graczy w polu oraz bramkarza. W zespole występować 

mogą wyłącznie zawodnicy umieszczeni na liście zgłoszeniowej. Do listy tej w trakcie sezonu 

można dopisać 5 zawodników. Liczba graczy nie może jednak przekraczać 20 zawodników. Nie 

może to być jednak zawodnik występujący w naszej lidze w innym zespole. W trakcie trwania 

sezonu zawodnik może występować wyłącznie w jednej drużynie. Organizator zachowuje sobie 

jednak prawo do rozpatrywania indywidualnych próśb i wniosków o przejście do innego zespołu 

(np. w sytuacji wycofania się jego dotychczasowej drużyny z rozgrywek). Warunkiem jest złożenie 

pisemnej prośby wraz z uzasadnieniem przez kapitana danego zespołu na ręce organizatora 

rozgrywek. 

V SYSTEM ROZGRYWEK 

System rozgrywek przedstawiony zostanie po zapisach drużyn.  Punktacja przedstawia się 

następująco: 

zwycięstwo: 3 pkt., remis: 1 pkt., porażka: 0 pkt., 

O miejscu w tabeli decyduje: większa ilość zdobytych punktów, bezpośrednie spotkanie, różnica 

bramek, większa ilość strzelonych bramek. W sytuacji gdy więcej drużyn niż dwie zakończy 

rozgrywki z tą samą ilością punktów, o miejscu w tabeli decyduje mała tabelka pomiędzy 

zainteresowanymi zespołami, uwzględniająca wyłącznie spotkania  pomiędzy nimi. W przypadku 

wcześniejszego wycofania się drużyny z rozgrywek, w kolejnych meczach z udziałem tej drużyny 

zostają zarządzone walkowery. 

PROTESTY - Kierownicy lub kapitanowie poszczególnych zespołów posiadają prawo do 

wnoszenia protestów dotyczących przebiegu danego meczu. Protesty przyjmowane będą jedynie w 

formie pisemnej, najpóźniej 24 godziny po zakończeniu danego spotkania. 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA ZAKOŃCZENIE SEZONU 

 Na zakończenie sezonu dyplomy otrzymają  zespoły które zgłoszą organizatorowi chęć ich 

posiadania. Najlepsze trzy zespoły otrzymają puchary oraz medale. 

VII OPRAWA MEDIALNA ROZGRYWEK 

 Materiały filmowe, opisy spotkań oraz zdjęcia  z Ligi  ukazywać się będą  na stronie internetowej 

www.mosir.piekary.pl 

 

 



VIII PRZEPISY GRY                                                                                                                        

Punkt karny wyznacza się w odległości 9 m od środka linii bramkowej, w równej odległości od obu 

słupków bramkowych. Ilość zmian jest nieograniczona, dozwolone są zmiany powrotne. Gracze 

rezerwowi znajdują się za swoją bramką. Przy zmianie zawodnik najpierw opuszcza plac gry, 

dopiero w tym momencie może wejść jego zmiennik. Zła zmiana będzie karana żółtą kartką oraz 

rzutem wolnym. Jeżeli piłka po uderzeniu zawodnika opuści plac gry, zobowiązany on jest (lub 

inny gracz jego drużyny) dostarczyć ją sędziemu prowadzącemu zawody. Wymiana piłki podczas 

zawodów może nastąpić wyłącznie za zgodą sędziego. W sytuacji gdy zespół, który wybił piłkę nie 

dostarczył jej sędziemu, obciążony zostaje jej kosztami. Kapitan zespołu, w którym występuje 

zawodnik niepełnoletni (poniżej 18 roku życia), musi przed meczem podpisać odpowiednie 

oświadczenie. To samo dotyczy graczy, noszących okulary. Warunkiem dopuszczenia ich do gry 

będzie dostarczenie oświadczenia, że gra on wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

IX UBIÓR ZAWODNIKÓW 

Zawodnicy zespołów biorących udział w rozgrywkach, zobowiązani są do występowania w 

jednolitych koszulkach, przy czym bramkarz musi się odróżniać ubiorem od pozostałych 

zawodników. W przypadku, gdy obydwa zespoły przystąpią do gry w bardzo podobnych 

kolorystycznie strojach, sędzia ma prawo do nakazania założenia oznaczników przez zespół, który 

w terminarzu rozgrywek pełni rolę gospodarza. Kapitan drużyny ma obowiązek posiadania opaski 

kapitańskiej Jest on jest jedyną osobą na boisku, która ma prawo do dyskusji i wyjaśniania swoich 

wątpliwości z sędzią prowadzącym zawody. 

Dopuszczalnym obuwiem są buty halowe, ,,śniegówki” oraz lanki. 

Obowiązuje całkowity zakaz grania we wkrętach !!! 

X SĘDZIOWIE 

 Sędzia egzekwuje przestrzeganie przepisów gry. Dostarcza organizatorowi rozgrywek informacje o 

sankcjach nałożonych na zawodników lub przedstawicieli drużyny, incydentach mających związek 

z zawodami oraz o odniesionych kontuzjach.. Decyzje sędziego dotyczące oceny faktów 

związanych z grą są ostateczne. Zawody prowadzić będzie jeden sędzia. 

XI CZAS  GRY 

Czas trwania gry: 2 x 20 minut, bez doliczania czasu. Po zakończeniu pierwszej połowy i zmianie 

stron, drużyny natychmiast przystępują do gry. Zatrzymanie czasu gry następuje wyłącznie w 

sytuacji urazu zawodnika lub wybicia piłki poza boisko. 

XII ROZPOCZĘCIE  I  WZNOWIENIE  GRY 

 Bramkarz wznawia grę wyłącznie wyrzutem ręką. Włączyć się może do gry swojego zespołu w 

sytuacji, gdy odegra do niego piłkę partner z drużyny. Natomiast w sytuacji, gdy złapie on  piłkę ,,z 

gry”, może zagrać sam do siebie lub wznowić grę bezpośrednio zagraniem nogą. Bezpośrednio z 

rozpoczęcia gry, można strzałem na bramkę zdobyć gola. Przepisowa odległość przeciwnika od 

piłki podczas jej wprowadzania do gry, rzutów wolnych, autów oraz rzutów rożnych wynosi 5 

metrów. Auty wybijane są nogą z  linii bocznej boiska lub spoza niego. Piłka stoi w miejscu, nie 

może się toczyć. Po złym wybiciu, piłkę przejmuje rywal. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie. 

Mogą one być wykonywane bez gwizdka sędziego. Na życzenie gracza wykonującego ten stały 

fragment gry, sędzia odsuwa mur na prawidłową odległość 5 metrów. Jest on wtedy wykonywany, 

wyłącznie na gwizdek sędziego prowadzącego zawody. Dozwolona jest gra wślizgiem 

bezkontaktowym i blokującym w sytuacji gdy w pobliżu 2 metrów nie znajduje się zawodnik 



drużyny przeciwnej. Każdy wślizg w kontakcie z przeciwnikiem traktowany jest jako faul i 

dyktowany jest za niego rzut wolny. W sytuacji gdy ma on miejsce w obrębie pola karnego, sędzia 

dyktuje rzut karny.  Jedynie bramkarz  w polu karnym może interweniować prawidłowym 

wślizgiem. 

XIII GRA  NIEDOZWOLONA  I  NIESPORTOWE  ZACHOWANIE 

 Zawodnicy karani będą kartkami. Karomierz: 3 żółta kartka oznacza odsunięcie od jednego 

spotkania, po odbyciu kary dyskwalifikacji kartki liczone są od nowa. Otrzymanie w jednym 

spotkaniu dwóch żółtych kartek przez jednego zawodnika skutkuje kartką czerwoną a drużyna gra 

przez 5 min. w osłabieniu. Otrzymanie czerwonej kartki skutkuje automatycznie odsunięciem od 

jednego spotkania (o większej ilości spotkań decyduje organizator). Sędziowie karać będą również 

kartkami za notoryczne, głośne przeklinanie na boisku. Za wyjątkowo nie sportowe zachowanie i 

jawne nieprzestrzeganie zasad fair play, przez cały zespół lub poszczególnych graczy (np. odmowa 

podania przez zawodnika nazwiska po otrzymaniu kartki, lub wtargnięcia na boisko kibiców), 

sędzia przerywa mecz i przyznaje walkower drużynie przeciwnej. 

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Nieznajomość przepisów gry przez poszczególne zespoły nie zwalnia ich od ponoszenia 

odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie. 

 


