
VI Turniej Halowej Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Łuków 
dla szkół podstawowych i gimnazjów – 2016 

 
REGULAMIN 

 
I. CEL: 
1. Wyłonienie najlepszych drużyn w kategorii szkół podstawowych (klasy IV-VI) i gimnazjów  

z terenu Gminy Łuków. 
2. Popularyzacja gry w halową piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży. 
3. Aktywne spędzenie czasu wolnego w okresie ferii zimowych. 
 

II. ORGANIZATOR: 
1. Urząd Gminy Łuków i Gminny Zespół Oświatowy w Łukowie, ul. Świderska 12. 
2. Gminny SZS i nauczyciele wychowania fizycznego szkół z terenu Gminy Łuków. 
 

III. TERMIN I MIEJSCE: 
1. 16 luty 2016 r. w godzinach 900 – 1500. 
2. Hala Sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 w Łukowie przy Al. T. Kościuszki 10. 
 

IV. UCZESTNICTWO: 
1. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej z klas IV-VI urodzeni w latach  

2003 - 2005 oraz jednego gimnazjum z klas I-III urodzeni w latach 2000 - 2002. 
2. W terminie do dnia 12 lutego 2016 r. do godz. 14.00 (termin ostateczny) drużyny dokonają 

zgłoszenia maksymalnie 12 zawodników do rozgrywek (z podaniem imienia i nazwiska zawodnika 
oraz ze wskazaniem opiekuna zespołu i numerem telefonu kontaktowego).  

3. Zgłoszenie należy przesłać do Gminnego Zespołu Oświatowego w Łukowie (drogą elektroniczną 
lub osobiście) do p. Beaty Nowak (pok. 45 w Urzędzie Gminy Łuków); e-mail: 
gzolukow@poczta.onet.pl   

4. Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry. 
 

V. ORGANIZACJA TURNIEJU 
1. Po otrzymaniu zgłoszeń organizator rozlosuje zestawienie grup liczących 3-5 drużyn dla szkół 

podstawowych w zależności od liczby zgłoszonych zespołów. Drużyny gimnazjalne stanowią jedną 
grupę rozgrywkową. 

2. Skład grup rozgrywkowych zostanie przekazany listem elektronicznym do szkoły oraz poprzez 
zamieszczenie terminarza na stronie internetowej Urzędu Gminy Łuków. 

3. Szkoły podstawowe, które zajmą I miejsce w swojej grupie zagrają w finale.  
4. Mecze sędziują nauczyciele wychowania fizycznego szkół gminnych, z tym że nie mogą oni 

sędziować meczu swojej drużyny. 
5. Czas trwania meczu – 12 min. bez przerwy i bez zmiany boisk. Czas gry może zostać wydłużony  

lub skrócony ze względów organizacyjnych. Decyzję podejmuje organizator turnieju.  
6. W grupie drużyny grają systemem „każdy z każdym”. 
7. Drużynę stanowi 4 zawodników w polu, bramkarz, 7 zawodników rezerwowych. 
8. Za wygrany mecz zespół otrzymuje 3 pkt., remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt., walkower „-1” pkt. 
9. O kolejności miejsc decyduje: 

- większa liczba zdobytych punktów, 
- wynik bezpośredniego spotkania, 
- lepsza różnica bramek, 
- większa liczba zdobytych bramek. 

10. Opiekun drużyny jest jedyną osobą do reprezentowania drużyny w kontaktach z organizatorem  
w sprawach związanych z meczami turnieju. 
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VI. ZASADY GRY: 
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPN z ułatwieniami: 
1. Boisko na hali o wymiarach 20x40 m (jak do piłki ręcznej), bramka 3x2 m. 
2. Na placu gry przebywa 4 zawodników w polu i bramkarz. 
3. Bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym. 
4. Gra bez spalonego. 
5. Zmiany prowadzone są w systemie „hokejowym” w „strefie zmian”. Ilość zmian jest 

nieograniczona. Wprowadza się „strefę zmian”, która dotyczy własnej połowy boiska, gdzie 
znajduje się ławka z zawodnikami rezerwowymi. 

6. Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska. 
7. Bramkarz nie może chwytać piłki po powrotnym podaniu zawodnika z pola. 
8. Zabroniona gra wślizgiem. 
9. Wprowadzenie piłki z autu nogą. 
10. Rzut karny z odległości 7 m. 
 

VII. NAGRODY: 
1. Mistrz szkół podstawowych i mistrz gimnazjów Gminy Łuków otrzymuje Puchar Wójta Gminy 

Łuków na własność oraz dyplom. 
2. Za zajęcie miejsca II-III drużyny otrzymują puchar i dyplom. 
3. Król strzelców oraz najlepszy zawodnik wytypowany przez opiekunów drużyn szkół 

podstawowych i gimnazjów otrzymuje pamiątkową statuetkę. 
4. Trenerzy opiekunowie wybierają najlepszych zawodników w kategorii szkół podstawowych  

i gimnazjów. Otrzymują oni również pamiątkowe statuetki. 
 

VIII. UWAGI KOŃCOWE: 
1. Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu hali sportowej. 
2. W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych  

i używania wyrobów tytoniowych na terenie całego obiektu hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 
w Łukowie. 

3. Wszelkie naruszenia dyscypliny będą karane z całą surowością, włącznie do wykluczenia  
z turnieju. 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu i szatni. 
5. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry, natomiast 

nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych, a także za wypadki 
oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry każdego z zawodników. 

6. Drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt. 
7. Sprawy sporne będzie rozstrzygał sędzia główny turnieju zgodnie z kodeksem PZPN. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzenia zmian 

po uzgodnieniu z opiekunami drużyn. 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
Szczegółowe informacje: Biuro Gminnego Zespołu Oświatowego w Łukowie, ul. Świderska 12,  
21-400 Łuków; Tel. 25 798 24 40, pok. 45 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Łuków: 
www.lukow.ug.gov.pl 
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