
 
 
 
 

 

MISTRZOSTWA SUWAŁK W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ  
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH CHŁOPCÓW  

 
 
 
 
 

REGULAMIN 
 

§ 1  
Postanowienia ogólne  

1. Mistrzostwa Suwałk w Halowej Piłce Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych Chłopców (dalej 

„Mistrzostwa Suwałk”) są imprezą sportową, rozgrywaną w formie turnieju zaliczanego do 

Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2018/2019 w Suwałkach. 
 
2. Celem rozgrywek, o których mowa w ust. 1, jest popularyzacja halowej piłki nożnej jak 

również rozwój kultury fizycznej uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem rywalizacji 

sportowej jest także wyłonienie młodzieży uzdolnionej sportowo do dalszego szkolenia.  
3. Organizatorem Mistrzostw Suwałk jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach. 

 

§ 2 

 

1. W zawodach udział biorą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych reprezentujący szkoły 

macierzyste, bez podziału na kategorie wiekowe.  
2. Uczestnictwo w rywalizacji sportowej zgłosiło 8 suwalskich szkół:  

2.1  I Liceum Ogólnokształcące  
2.2  II Liceum Ogólnokształcące  
2.3  III Liceum Ogólnokształcące  
2.4 VII Liceum Ogólnokształcące  
2.5  Zespół Szkół nr 6  
2.6  Zespół Szkół Technicznych  
2.7  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
2.8  Zespół Szkół nr 4 

 

§ 3  
Termin i miejsce zawodów  

1. Mistrzostwa Suwałk zostaną rozegrane w następujących terminach:  
a) 06.02.2019 r. (środa)  
b) 08.02.2019 r. (piątek)  
c) 15.02.2019 r. (piątek)  

2. Turniej zostanie rozegrany w hali sportowej Zespołu Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w 

Suwałkach, ul. Sikorskiego 21. 



 

 

3. Początek rozgrywek, o których mowa w ust. 1, zaplanowany jest każdorazowo na godz.  
9:00.  

4. Drużyny wraz z opiekunami zobowiązane są do przybycia na miejsce rozgrywania 

zawodów na co najmniej 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia rywalizacji. 

 

§ 4  
Zgłoszenia 

 

1. Zgłoszenia zawodników należy przygotować na listach według wzoru określonego w 

załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 
2. Kierownik (opiekun) drużyny zobowiązany jest przedłożyć Organizatorowi listę 

najpóźniej w dniu zawodów na co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem rywalizacji. 
 
3. Brak  listy  (zgłoszenia), o  której  mowa  w  ust.  1,  pozbawia  drużynę prawa  udziału 
 

w rywalizacji. 
 
4. Kierownicy poszczególnych drużyn zobowiązani są do udziału w odprawie 

przedmeczowej z udziałem sędziów i Organizatora, która odbędzie się w pierwszym dniu 

zawodów o godz. 8:45 w hali sportowej Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach. 

 

§ 5  

System rozgrywek. Czas gry 
 

1. Organizator, drogą losowania dokonał przydziału drużyn do poszczególnych grup z 

uwzględnieniem rozstawienia mistrza i wicemistrza z poprzedniej edycji rozgrywek. 
 
2. 8 drużyn zostało podzielonych na dwie grupy po cztery zespoły grające każdy z każdym w 

systemie jednorundowym. Po fazie grupowej, po 2 najlepsze drużyny z każdej grupy 

zagrają półfinały „na krzyż” a następnie mecze finałowe. Drużyny, które zajęły miejsca 3 i 

4 w swoich grupach zagrają odpowiednio o miejsca V i VII. 
 

Grupa I Grupa II 

1. ZS nr 6 1. ZST 

2. I LO 2. II LO 

3. ZS 4 3. VII LO 

4. ZS CKR 4. III LO 

 

3. Rozgrywki odbędą się zgodnie z terminarzem, o którym mowa w § 3 ust.1, tj. : 

 

 

a) 06.02.2019 r. (środa) – rozgrywki Grupy II: 

 

1) 9.00 – 9.30 ZST – II LO 

2) 9.30 – 10.00 III LO – VII LO 

3) 10.00 – 10.30 ZST – III LO 

4) 11.00 – 11.30 II LO – VII LO 

5) 11.30 – 12.00 ZST – VII LO 

6) 12.00 – 12.30 II LO – III LO 



 

 

 

b) 08.02.2019 r. (piątek) – rozgrywki Grupy I: 

 

1) 9.00 – 9.30 ZS 6 – I LO 

2) 9.30 – 10.00 ZS 4 – ZS CKR 

3) 10.00 – 10.30 ZS 6 – ZS 4 

4) 10.30 – 11.00 I LO – ZS CKR 

5) 11.00 – 11.30 ZS 6 – ZS CKR 

6) 11.30 – 12.00 I LO – ZS 4 
 

 

c) 15.02.2019 r. (piątek) – mecze półfinałowe i finałowe 

 

1) 9.00 – 9.00 I półfinał GRUPA I 1 – GRUPA II 2 

2) 9.30 – 10.00 II półfinał GRUPA I 2 – GRUPA II 1 

3) 10.00 – 10.30 mecz o miejsce VII   

4) 10.30 – 11.00 mecz o miejsce V   

5) 11.00 – 11.30 mecz o miejsce III   

6) 11.30 – 12.00 mecz o miejsce I   

 

4. Drużyna, która wygrywa mecz otrzymuje 3 pkt. W przypadku remisu zespołom 

przyznawany jest 1 pkt. Porażka oznacza 0 pkt.  
5. Czas gry 1 x 25 minut.  
6. Liczba zdobytych punktów decyduje o kolejności miejsc w tabeli końcowej. W przypadku 

jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje wynik bezpośredniego pojedynku.  
W dalszej kolejności decydującym kryterium będzie stosunek bramek strzelonych do 

straconych. Wartość obliczonego współczynnika decyduje o pozycji w tabeli. W razie 

braku rozstrzygnięcia w pierwszej kolejności decyduje ilość strzelonych bramek, a 

następnie liczba bramek straconych. 
 
7. W przypadku jednakowej liczby punktów dla więcej niż dwóch drużyn tworzona jest tzw. 

„mała tabela” dla zainteresowanych drużyn. O kolejności w „małej tabeli” decydują 

kolejno: wynik bezpośredniego pojedynku, stosunek bramek strzelonych do straconych, w 

dalszej kolejności ilość strzelonych bramek a następnie ilość bramek straconych.  
8. W przypadku braku możliwości przyporządkowania kolejności w tabeli decyduje seria 

rzutów karnych - zgodnie z obowiązującymi Przepisami Gry w Piłkę Nożną. 

 

§ 6 

 

1. W rywalizacji sportowej obowiązują aktualne „Przepisy Gry w Piłkę Nożną” opracowane 

przez International Football Association Board, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego 

regulaminu.  
2. Reprezentacja danej szkoły może liczyć maksymalnie 12 zawodników, z czego pierwszych 
 

5 zawodników to zawodnicy podstawowi (4 zawodników w polu + bramkarz), a kolejnych 

7 to zawodnicy rezerwowi. 



 

 

3. Zmiany zawodników mają charakter „hokejowych” i mogą odbywać się wyłącznie w 

strefie zmian wyznaczonej przez Organizatora.  
4. Polem gry wraz z poszczególnymi strefami jest obszar oznaczony liniami, wyznaczający 
 

pole gry do piłki ręcznej, przy czym podczas gry będą wykorzystywane bramki 
 

o wymiarach 2 m x 3 m. 
 
5. Rzut karny wykonywany jest z punku oznaczonego krótką linią znajdującego się 
 

w odległości 7 m od linii bramkowej. 
 

6. Każda drużyna zobowiązana jest posiadać kapitana, który może zwracać się do sędziego 

podczas przerwy w grze w sposób taktowny i tylko w sprawach dotyczących jego drużyny. 

 

§ 7  
Wznowienie gry  

1. Rzut od bramki wykonuje się po tym jak piłka opuści boisko przez linię bramkową. 

Bramkarz zobowiązany jest wprowadzić piłkę do gry zagrywając ją nogą bezpośrednio 

poza jego obręb przed upływem 5 sekund. W przypadku naruszenia limitu czasu, drużynie 

przeciwnej przysługuje prawo wznowienia gry rzutem z rogu. W sytuacji, gdy piłka nie 

zostanie bezpośrednio zagrana poza pole karne, rzut od bramki należy powtórzyć. 
 
2. Bramkarz może wprowadzić piłkę do gry jedynie w sposób określony w ust. 1 i w obrębie 

własnej połowy. W przypadku zagrania piłki bezpośrednio poza własną połowę, drużynie 

przeciwnej będzie przysługiwać prawo wznowienia gry wrzutem z miejsca przecięcia linii 

bocznej z linią środkową boiska.  
3. W przypadku opuszczenia piłki przez linię boczną, drużyna, której przysługuje prawo 

wznowienia gry, zobowiązana jest wprowadzić piłkę do gry ustawioną nieruchomo poza 

polem gry, względnie na linii bocznej, przed upływem 5 sekund od jej prawidłowego 

ustawienia w miejscu, w którym piłka opuściła pole gry. 
 
4. Sędzia sygnalizuje uniesioną nad głowę dłonią czas pozostały do wprowadzenia piłki do 

gry. W przypadku przekroczenia limitu czasu, prawo wznowienia gry przysługuje 

drużynie przeciwnej. 
 
5. W przypadku wznowienia gry rzutem wolnym pośrednim lub bezpośrednim wznowienie 

powinno nastąpić przed upływem 5 sekund liczonej od momentu uzyskania możliwości 

wznowienia gry. 
 

§ 8 

Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie  
1. Zawody prowadzone są przez dwóch sędziów wyznaczonych przez Kolegium Sędziów 

Podlaskiego Związki Piłki Nożnej.  
2. Jedynie sędziowie są uprawnieni do wydawania wiążących rozstrzygnięć co do zdarzeń 

zaistniałych podczas zawodów jak również bezpośrednio, przed i po ich zakończeniu. 
 

Rozstrzygnięcia arbitrów mają charakter ostatecznych i mogą być tylko zmienione w 

przypadkach określonych w Przepisach Gry w Piłkę Nożną. 
 
3. Za grę niedozwoloną należy uznać atak wślizgiem na zawodnika kontrolującego piłkę 

(bez kontaktu fizycznego). W takim przypadku gra winna być wznowiona rzutem wolnym 

pośrednim w miejscu popełnienia przewinienia. W przypadku, gdy przewinienie zostało 



 

 

popełnione w polu karnym, gra winna być wznowiona rzutem wolnym pośrednim z linii 

pola bramkowego, z miejsca najbliższego temu, gdzie popełniono przewinienie. 
 
4. W celu ochrony zdrowia zawodników, ograniczenia gry niedozwolonej i niewłaściwego 

postępowania, w Mistrzostwach wprowadza się tzw. „faule akumulowane” tj. sumowanie 
 

przewinień w trakcie zawodów (fauli) karanych rzutem wolnym bezpośrednim i 

pośrednim. W przypadku, gdy dana drużyna w zawodach (w meczu) popełni 4 faule i 

kolejne przewinienie, drużynie przeciwnej będzie przysługiwał rzut karny przedłużony, 

wykonywany na zasadach rzutu karnego z linii przerywanej. 
 
 

 

§ 9 

 

1. W rozgrywkach, wobec zawodników dopuszczających się przewinień – gry 

niedozwolonej (atak nierozważny/z użyciem nieproporcjonalnej siły) lub niewłaściwego 

zachowania, będą stosowane kary indywidualne w postaci napomnienia (żółta kartka)  
i wykluczenia (czerwona kartka).  

2. Drużyna zawodnika, który został ukarany karą indywidualną w postaci napomnienia 
(żółta kartka) zobowiązana jest grać w osłabieniu przez 2 minuty (kara czasowa) lub do 
utraty bramki.  

3. Drużyna zawodnika, którego sędzia wykluczył z gry (czerwona kartka) zobowiązana jest 

grać w osłabieniu przez 4 minuty (kara czasowa) lub do utraty bramki.  
4. Po upływie kary czasowej lub po stracie bramki drużynie przysługuje prawo uzupełnienia 

składu o zawodnika rezerwowego. Zawodnik wykluczony nie może powrócić na pole gry  
w tym samych zawodach.  

5. Komisja sędziowska samodzielnie lub na wniosek uczestnika rozgrywek może podjąć 

decyzję o wykluczeniu z turnieju zawodnika dopuszczającego się wybitnie niesportowego 

zachowania lub który popełni poważny, rażący faul. 

 

§ 10  
Punktacja 

 

1. Zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2018/2019 w Suwałkach 

drużynom biorącym udział w Mistrzostwach Suwałk przyznawane są punkty odpowiednio 

do zajętych miejsc w końcowej klasyfikacji. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe  
1. W  zakresie  nieuregulowanym  niniejszym  regulaminem  obowiązują  postanowienia  

Regulaminu Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2018/2019 w Suwałkach oraz Przepisów 

Gry w Piłkę Nożną.  
2. Protesty dotyczące zawodów należy wnosić w trybie określonym w Przepisach Gry w 

Piłkę Nożną. W pozostałym zakresie protesty należy wnosić do Organizatora.  
3. Kwestie sporne związane z przebiegiem gry rozstrzyga sędzia, a w pozostałym zakresie  

Organizator. 



 

 

4. Wszelkich informacji związanych z udziałem drużyn w Mistrzostwach Suwałk udziela 

Organizator – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach: 
 

 Kamil Klimek tel. 602 233 130, e-mail: kamil.klimek@osir.suwalki.pl; 
 

  Aneta Walendykiewicz tel. 608 440 007, e-mail: 

 aneta.walendykiewicz@osir.suwalki.pl     
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