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Mikołajki 2019 

 
1. Turniej odbędzie się 14 Grudnia w sobotę. Start o godzinie 9:00 Msza Święta  w Kościele 

Parafialnym w Targanicach. Przejście na halę sportową. 

2. Termin zgłaszania drużyny upływa 30 listopada 2019! Po upływie tego czasu nie 

przyjmujemy kolejnych zgłoszeń! Prosimy o przesłanie zgłoszenia drogą internetową na adres 

mailowy sebastienotworowski@gmail.com . Lub pod numerem telefonu 601 – 173 - 905 

3. Zespoły zgłaszamy w dwóch kategoriach: 

Kategoria Ministrant: 2005 – 2011 (8 klasa SP – 2 klasy SP) 

Kategoria Lektor : 2004 – 2001 (1 klasa ponadpodstawowa – 18 rok życia) 

4. Do dnia 30 listopada wystarczy wysłać emaila o treści: „Zgłaszam drużynę z parafii (nazwa 

parafii) do udziału w turnieju w kategorii (podać kategorię)”. 

5. Kartę zgłoszeniową, która została wysłana należy wypełnić komputerowo lub pisemnie: 

wszystkie pola karty muszą być wypełnione. Kartę przywozimy w dniu turnieju. 

6. Opiekun przywozi komplet deklaracji RODO, które muszą być wypełnione przez 

rodziców. Bez podpisanej deklaracji, zawodnik nie może uczestniczyć w turnieju. Deklaracje 

zostały wysłane wraz z regulaminem. Deklarację RODO opiekun przywozi w dniu turnieju. 

Uczestnicy: 

7. Zespół liczy maksymalnie 10 zawodników: na boisku 4 zawodników + bramkarz oraz 

5 zawodników rezerwowych 

8. Jeśli parafia wśród Służby Liturgicznej ma małą ilość osób, wówczas można dokonać 

połączenia. Zawodnik z roczników ministranta może grać w drużynie lektora; natomiast 

lektor nie może grać w drużynie ministranta.  Jeżeli parafia postanowi wystawić drużyny  

w dwóch kategoriach, wówczas nie może być sytuacji, że zawodnik gra tak w drużynie 

ministrantów jak i lektorów. Gdyby taka sytuacja zaistniała, mecze tego zespołu 

sklasyfikowane są jako walkower. 

9. Drużyna zgłaszająca się do udziału w całym turnieju proszona jest o uiszczenie opłaty 

turniejowej w wysokości 100 zł (za jedną kategorię), którą należy wpłacić w dniu turnieju,. 

Jeżeli parafia zgłasza dwie kategorie, wówczas opłata jest 2 x 100 zł = 200 zł. 

10. Każdy zawodnik w dniu eliminacji musi posiadać ważną legitymację szkolną, bądź 

jakikolwiek dokument, na podstawie którego jesteśmy w stanie stwierdzić tożsamość danej 

osoby. W przypadku braku, zawodnik nie bierze udziału w rozgrywkach.  Jeżeli wiek 

zawodnika podany w karcie jest niezgodny z danymi zawartymi 

w legitymacji, drużyna otrzymuje dyskwalifikację w turnieju halowym. 

11. Prosimy, aby solidnie podejść do kwestii strojów! Jeśli parafia nie dysponuje własnymi 

strojami, można pożyczyć ze szkoły. 

12. Opiekun przebywa z zespołem przez cały czas na hali sportowej sprawując opiekę. 

Drużyna nie może przebywać w czasie turnieju bez opieki osoby dorosłej. 
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13. Zespół uczestniczy w turnieju od początku do końca tzn.: od Mszy Świętej na rozpoczęcie 

rozgrywek, do modlitwy końcowej wraz z podaniem wyników turnieju. 

14. Czas trwania meczu ministranci i lektorzy 2x 6 min. Organizator zastrzega sobie zmiany 

w tym temacie, dostosowując do ilości drużyn w danym dniu rozgrywkowym. 

15. Obowiązuje obuwie halowe. 

16. Gramy piłką halową. 

17. Bramkarz może łapać piłkę tylko w polu bramkowym. Nie może złapać piłki podanej 

nogą przez zawodnika swojej drużyny. 

18. Pole bramkowe stanowi łuk przed bramką. 

19. Rzut od bramki można wykonywać nogą bądź ręką. 

20. Piłka z rzutu od bramki nie może przekroczyć bezpośrednio linii środkowej. 

21. Jeżeli bramkarz wznawia piłkę po wyjściu na aut bramkarski i piłka przekroczy połowę, 

wówczas przeciwna drużyna wznawia grę rzutem wolnym pośrednim z linii środkowej 

boiska. Jeżeli bramkarz po strzale przeciwników złapie piłkę, może wyrzutem wznowić grę i 

piłka może przekroczyć połowę. 

22. Gramy bez „spalonego”. 

23. Zmiany następują hokejowo. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero 

wtedy, kiedy jego partner z zespołu opuści plac gry. 

24. Opiekun – trener wraz z drużyną zajmuje miejsce wyznaczone. Na ławce może być 

jedynie ksiądz i trener wraz z zawodnikami rezerwowymi. 

25. Trener, ani zawodnicy rezerwowi, nie mogą biegać wzdłuż boiska, muszą przebywać w 

strefie technicznej przy ławce rezerwowych, którą wyznacza organizator. Jeżeli opiekun 

(trener czy ksiądz) będzie wciąż przemieszczał się wzdłuż boiska, wówczas może otrzymać 

od sędziego upomnienie, następnie żółtą kartkę. Dwie żółte kartki w meczu powodują, że 

kolejny mecz nie może przebywać wraz z drużyną na ławce trenerskiej. 

26. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą 

znajdować się przynajmniej w odległości 4 metrów od piłki. 

27. Rzut karny wykonuje się z linii łuku przed bramką, bądź miejsca ustalonego przez 

sędziego. 

28. Gra się z Wznowienie gry następuje przez wybicie nogą. Piłka musi być na linii boiska 

bądź poza boiskiem, ale musi stać nieruchomo. Piłka, która stoi na boisku, a zostanie 

wprowadzona do gry, jest błędem, wówczas grę wznawia zespół przeciwnej drużyny. 

29. Zawodnik ma 5 sekund na wprowadzenie piłki do gry ze stałego fragmentu (Dotyczy to 

wznowienia z autu oraz przez bramkarza). Po jej upływie piłkę przejmuje drużyna przeciwna. 

To wyeliminuje próbę „grania na czas”. 
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30. Dotknięcie piłką sufitu, wznawia grę drużyna przeciwna rzutem pośrednim. 

31. Nie wolno robić wślizgów. Każdy wślizg to żółta kartka i rzut wolny pośredni. 

Dopuszczalny jest jedynie wślizg, który wykonuje zawodnik w celu obrony piłki, ale nie jest 

to wykonane w bliskim kontakcie zawodnika przeciwnej drużyny, który mógłby spowodować 

jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

32. Za każde przekleństwo zawodnik jest karany żółtą kartką. 

33. Za otrzymanie kary czerwonej kartki zawodnik pauzuje w jednym kolejnym meczu. 

34. Regulamin przewiduje, że najmniej na boisku mogłoby występować w drużynie 

3 zawodników, gdyby było mniej (np. kartki wyeliminowały zawodników z dalszej gry), 

sędzia mecz przerywa i kończy się on takim wynikiem jaki był w danym momencie. Jednak 

jeżeli wynik byłby korzystniejszy dla zespołu, którego zawodnicy zostali „wykartkowani”, 

wówczas mecz kończy się wynikiem 3:0, dla zespołu grającego w pełnym składzie. 

35. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1, porażka 0 punktów. 

36. W przypadku zadecydowania o kolejności zespołów decyduje bezpośredni wynik meczu. 

Jeśli był remis miedzy zainteresowanymi drużynami liczymy różnicę bramek, jeśli i tu jest 

identyczny wynik, wówczas decyduje o kolejności większa ilość bramek zdobytych. Jeżeli i 

w tym wypadku będzie remis, wówczas decyduje klasyfikacja fair play. 

37. Jeśli mecz w finałach w fazie pucharowej zakończy się remisem, wówczas po 2 minutach 

przerwy rozgrywa się dogrywkę 2×4 minuty + 2 minuty przerwy. Jeżeli po dogrywce nadal 

jest remis, wówczas zarządza się trzy serie rzutów karny, jeśli nadal jest remis, karne strzela 

się do skutku, aż w danej kolejce „karnych” będzie przewaga jednej z drużyn. 

38. Jeżeli dwóch zawodników ma tyle samo bramek i obu ma szanse na tytuł „Króla 

Strzelców”, wówczas ten tytuł zdobywa ten zawodnik, którego zespół zajął wyższe miejsce 

na koniec rozgrywek 

39. Pamiętajmy o grze w duchu Fair Play 

40. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN i gry piłki halowej. 

41. Nagrodą jest Puchar przechodni. Po trzech z kolei wygranych edycjach przechodzi na 

własność parafi. 

         Ks. Sebastian Otworowski 

 

 

 

 

 


