
 

 

 

 

REGULAMIN  
XV TURNIEJU PIŁKARSKIEGO 

O PUCHAR PREZESA  
IZBY PRZEMYSŁOWO – HANDLOWEJ ZIEMI RADOMSKIEJ 

 W ROKU 2020 

 

I.  Zasady Turnieju Piłkarskiego 

1. Celem Turnieju Piłkarskiego jest propagowanie i krzewienie sportu wśród przedsiębiorców 

oraz pracowników firm regionu radomskiego. 

2. Organizatorem XV Turnieju Piłkarskiego o Puchar Prezesa Izby Przemysłowo - Handlowej 

Ziemi Radomskiej w roku 2020 jest Izba Przemysłowo - Handlowa Ziemi Radomskiej                 

z siedzibą w Radomiu. 

3.  Turniej piłkarski odbywa się w dniach 28 - 29 marca 2020 r. /sobota - niedziela/  w hali 

sportowej Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Kościuszki 7 w Radomiu. 

4. Turniej składa się z dwóch faz rozgrywek. Pierwsza faza to rozgrywki grupowe, druga faza to 

rozgrywki pucharowe, gdzie dwie najlepsze drużyny z każdej grupy walczą o miejsca od 1 do 

4.  

5. W Turnieju biorą udział drużyny reprezentujące firmy regionu radomskiego. 

6. Zawodnicy muszą świadczyć pracę na rzecz firmy, którą reprezentują na podstawie: umowy  

o pracę, umów cywilno - prawnych, kontraktu menadżerskiego lub być właścicielami firmy 

(osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) lub w innej wiarygodnej formie nie 

budzącej wątpliwości Organizatorów. W Turnieju mogą brać udział także zawodnicy 

zatrudnieni w firmie jako pracownicy sezonowi lub też osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o stażu. 

7.   W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę, umów cywilno - prawnych, umowy o stażu oraz 

kontraktu menadżerskiego staż pracownika w firmie musi wynosić co najmniej 2 miesiące.    

W przypadku pracowników sezonowych firma powinna udokumentować, iż osoba taka była 

zatrudniona na umowę o pracę na czas określony co najmniej  6 miesięcy w ostatnim roku 

kalendarzowym, tj. 2019. 

8. Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są w siedzibie IP – H ZR na specjalnym formularzu         

do dn. 28 lutego 2019r. Formularze zgłoszeniowe można dostarczyć osobiście do biura Izby, 

wysyłać pocztą lub mailem: a.czaplinska@radomskibiznes.pl.  

9. Udział w Turnieju jest odpłatny. Wpisowe wynosi 1500 zł + VAT. Wpisowe prosimy wnosić    

na podstawie wystawionej faktury w terminie w niej wskazanym. 
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10. Zawodnicy zgłoszeni do turnieju nie mogą być aktualnie czynnymi zawodnikami 
       I, II, III i IV Ligi Piłki Nożnej, a z Ligi O oraz z Klasy A i B maks. 3 osoby, przy czym na boisku 

jednocześnie może znajdować się maks. dwóch z tych zawodników.  
 

11. W drużynie może być co najwyżej 10 zawodników, jednak nie mniej niż 5 zawodników, którzy 

w całym Turnieju występują z tymi samymi numerami na koszulkach. 

 

12. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać co najmniej 1 komplet strojów piłkarskich. Stroje 

muszą być jednakowe (przynajmniej koszulka). Kolor strojów musi być uzgodniony                    

z Organizatorem imprezy. 

13. Zgłoszenie do Turnieju zawodników następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 

potwierdzającego zatrudnienie w firmie zawodników, podpisanego przez osobę 

odpowiedzialną za sprawy kadrowe oraz pracodawcę. W/w oświadczenie należy złożyć       

do 6 marca 2020r.  

14. Oświadczenie powinno zawierać:  

• imię i nazwisko,  

• rodzaj świadczenia pracy na rzecz firmy np. umowa o pracę– z terminem rozpoczęcia i ew. 

jej zakończenia. W przypadku pracowników sezonowych należy wymienić okresy 

zatrudnienia u pracodawcy w roku ubiegłym, zgodnie z pkt  7 niniejszego Regulaminu. 

15. Do Oświadczenia należy dołączyć listę zawierającą imię i nazwisko zawodnika wraz                    

z numerem koszulki. 

Jednocześnie numer zawodnika z chwilą zgłoszenia go do Organizatora nie może ulec 

zmianie.  

16. Firmy, biorące udział w Turnieju, są zobowiązane do dostarczenia zdjęć zawodników (format 

legitymacyjny, tj 3,5 x 4,5) niezbędnych do przygotowania identyfikatorów. Brak zdjęcia 

spowoduje skreślenie zawodnika z listy. 

17. Każdy zawodnik zobowiązany jest do złożenia podpisanych stosownych Zgód                            

na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wykorzystanie swojego wizerunku, 

niezbędnych do realizacji Turnieju Piłkarskiego (zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO).  

Brak w/w Zgód spowoduje skreślenie zawodnika z listy. Wzór Zgód zostanie przesłany przez 

Organizatora wraz z Regulaminem. 

18. W dniach trwania Turnieju zawodnicy muszą posiadać przy sobie dokument potwierdzający 

swoją tożsamość celem identyfikacji i okazać się nim na każde uzasadnione żądanie 

Organizatora lub sędziego.   

II.        Reguły rozgrywania meczy 

19. Czas meczu 2x10 min z 3 minutową przerwą na zmianę stron. 



 

 

 

20. Zespoły w czasie meczu liczą 5 zawodników + bramkarz.  Boisko, na którym będzie 

rozgrywany cały Turniej Piłkarski będzie miało rozmiar 20m x 40m. 

21. Przy rzucie z autu, rożnym lub wolnym odległość zawodników broniących powinna wynosić 

co najmniej 3 metry od piłki. 

22.  Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką w dowolne miejsce na boisku. 
 
23. Po podaniu piłki przez współpartnera do własnego bramkarza  nie może on przejąć jej ręką 

(za wyjątkiem podania głową, klatką piersiową, brzuchem). Podanie do bramkarza oznacza 
rzut wolny pośredni dla przeciwnika z linii pola karnego, lecz co najmniej 6m od bramki. 

 
24. Bramkarz może zdobyć bramkę, ale nie bezpośrednim wyrzutem ręką. 
 
25. Uderzenie piłki o pułap lub inną przeszkodę stałą powoduje rzut wolny dla przeciwnika, który 

wykonany będzie z najbliższego miejsca zaistniałej sytuacji. 

26. Bramka zdobyta po bezpośrednim odbiciu od sufitu lub innej przeszkody stałej nie zostanie 
uznana. 

 
27. Rzut autowy wykonuje się nogą z miejsca wyjścia piłki za boisko. Bramka z tego rzutu nie 

może być zdobyta bezpośrednio. 

28. Przepis o spalonym nie obowiązuje. 
 
29. Zmiany dokonywane są systemem hokejowym w strefie zmian, najpierw zawodnik opuszcza 

plac gry, a następnie wchodzi zmiennik. Zmiana bramkarza z grającym zawodnikiem może 
nastąpić tylko i wyłącznie po wcześniejszym zasygnalizowaniu tego faktu sędziemu 
prowadzącemu spotkanie. Zmiana bramkarza z zawodnikiem rezerwowym następuje              
w przerwie w grze, która wynika z przebiegu gry lub zatrzymania biegu czasu przez sędziego 
na wniosek drużyny, która takiej zmiany chce dokonać. O tym fakcie sędzia musi być 
odpowiednio wcześniej poinformowany. 

        Niedostosowanie się to tego zapisu skutkować będzie podyktowaniem rzutu wolnego 
pośredniego dla drużyny przeciwnej z linii pola karnego własnej drużyny. 

 
30. Rzut karny wykonywany jest z wyraźnie oznaczonego punktu, może on być wykonany jedynie 

po gwizdku sędziego. Zmiana wykonawcy tego rzutu jest możliwa jedynie przed gwizdkiem   
na jego wykonanie i wcześniejszym poinformowaniu o tym sędziego. 

        Na czas wykonania rzutu karnego zawodnik z pola może zmienić się funkcją z bramkarzem,    
o tym fakcie sędzia musi być poinformowany. 

 
31. Po niecelnym rzucie karnym zawodnik egzekwujący może dobić piłkę i zdobyć gola, jeżeli 

piłka odbije się od bramkarza lub innego przeciwnika, z wyjątkiem rzutu karnego 
wykonywanego podczas dogrywki. Powtórne zagranie piłki przez wykonawcę rzutu lub 
odbitej od słupka bądź poprzeczki traktowane będzie jako podwójne zagranie piłki, a  
skutkować będzie przyznaniem rzutu wolnego pośredniego dla drużyny przeciwnej z miejsca 
przewinienia. 

 
 



 

 
 
 
 
32. Przekroczenie przepisów, które mają charakter niesportowego zachowania mogą skutkować 

karą wychowawczą w postaci kar 2 i 5 minutowymi. Zawodnik może zostać kilkakrotnie 

ukarany w/w karami minutowymi. W przypadku wybitnie niesportowego lub wulgarnego         

i brutalnego zachowania wobec któregoś z uczestników gry (przeciwnik, współpartner, widz, 

sędzia), będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem tego zawodnika z pola gry jak           

i z obrębu strefy zmian. Zawodnik ten musi udać się do szatni. Ciężar udzielonej kary 

pozostawia się w gestii sędziego, a jego decyzje są ostateczne. 

33. Obowiązuje bezwzględny zakaz atakowania przeciwnika barkiem. Zaatakowanie przeciwnika 

w ten sposób skutkować będzie podyktowaniem rzutu wolnego pośredniego z miejsca 

przewinienia dla drużyny przeciwnej, włączając w to pole karne zawodnika popełniającego 

przewinienie.  

34. Wykonywanie wślizgu jest niedopuszczalne. Zaatakowanie przeciwnika wślizgiem skutkować 

będzie podyktowaniem rzutu wolnego pośredniego dla drużyny przeciwnej z miejsca 

przewinienia (nie dotyczy pola karnego) bądź rzutem wolnym bezpośrednim, jeżeli noga 

zawodnika wykonującego wślizg trafi w nogę przeciwnika. 

       Wykonanie wślizgu we własnym polu karnym w celu odebrania piłki przeciwnikowi 

niezależnie od tego czy noga zawodnika wykonującego wślizg trafi w nogi przeciwnika czy też 

nie, skutkuje obligatoryjnie podyktowaniem rzutu karnego dla drużyny przeciwnej. 

35. Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać własny identyfikator przed wejściem             

na boisko w celu sprawdzenia przez Organizatorów tożsamości zawodnika. 

36. Dopuszcza się maksymalnie jeden walkower. W przypadku kolejnego następuje 

dyskwalifikacja drużyny  z winy, której zaistniała taka sytuacja. 

III.       Klasyfikacja drużyn 

37. W pierwszej fazie rozgrywek dopuszcza się wynik remisowy meczu. Za każdy wygrany mecz 
zwycięzca otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, przegrany 0 punktów. 

 
38. O kolejności miejsc w grupie decydować będzie kolejno: 

a. ilość zdobytych punktów, 
b. bezpośrednie spotkanie, 
c. korzystniejsza różnica bramek, 
d. większa liczba strzelonych bramek, 
e. losowanie jawne w obecności kapitanów drużyn. 
 

39. W przypadku remisu w drugiej fazie rozgrywek drużyny będą wykonywały po 3 rzuty karne. 

W przypadku remisu po 3 rzutach karnych, drużyny wykonują rzuty karne aż do skutku, kiedy 

jedna z drużyn w danej kolejce wykonywania tych rzutów uzyska bramkę więcej. Kolejność 

wykonywania rzutów karnych przez zawodników obu drużyn, musi być taka sama                      

i niezmienna. 

 



 

 

 

IV.         Nagrody 

40. Zwycięzca Turnieju Piłkarskiego zdobywa Puchar Prezesa Izby Przemysłowo - Handlowej 
Ziemi Radomskiej. Drużyny zajmujące kolejne miejsca nagradzane są przez Organizatora 
upominkami. 

 
41. Podczas Turnieju wyłaniany zostaje Król Strzelców, Najlepszy Zawodnik, oraz Najlepszy 

Bramkarz. Zawodnicy zostają nagradzani specjalnymi upominkami od Organizatora Turnieju. 

42. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą ilość zdobytych bramek, 
wówczas o tytule Króla Strzelców decyduje wyższe miejsce drużyny w końcowej klasyfikacji. 
W tej klasyfikacji nie uwzględnia się bramek zdobytych podczas wykonywania rzutów karnych 
w celu wyłonienia zwycięzcy. 

 
43. Wybór Najlepszego Zawodnika Turnieju dokonywany jest przez Prezesa IP - HZR, Sędziego 

Głównego oraz obserwatorów Turnieju. 

44. Organizator przewiduje również nagrody dla najbardziej aktywnego Klubu Kibica.  

V.        Przepisy końcowe 

45. Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry. 
 
46. Organizator zastrzega sobie posiadanie przez drużyny obuwia halowego. 

47. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia lub dyskwalifikacji drużyny w Turnieju             
w przypadku: 

a. złamania zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności dotyczących 
zgłaszania zawodników do Turnieju nie będących pracownikami danej firmy; 

b. stwierdzenia nietrzeźwości jednego z zawodników podczas rozgrywek. 
 

48. Wszelkie skargi, zażalenia lub roszczenia w stosunku do Organizatorów powinny być 

wniesione w formie pisemnej do Dyrektora IP - HZR. 

49. We wszystkich spornych sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 
Organizator Turnieju lub Sędzia Główny Turnieju. 

 

 

Radom, dnia 15.01.2020 r.          

 

                                                                                                               Łukasz Białczak  

Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej  

                Ziemi Radomskiej                                                
  


