
REGULAMIN PUCHARU FANÓW 2015 
 
1. a żebyś wiedział: 
 

• Turniej przewidziany jest w jeden weekend 27-28 czerwca 2015 

• Drużyna rozegra swoje mecze grupowe w jednym dniu, 27 lub 28 czerwca 

• Mecze finałowe zostaną rozegrane 28 czerwca po południu, od godziny 13:00 

• Turniej organizowany jest na nowo powstałym boisku piłkarskim mieszczącym się na ulicy 
Okopowej 55a w Warszawie (koło galerii KLIF). Obecnie jest to najnowocześniejszy obiekt 
sportowy w Stolicy ze sztuczną trawą najnowszej generacji, która zapewnia komfort gry tak jak na 
naturalnej trawie. Spotkania będą się odbywała na dwóch równorzędnych boiskach.   

• Wpisowe wynosi 499 PLN za cały turniej, które należy wpłacić do  22 czerwca 2015. 
Tryb i sposób zapłaty organizator przekaże każdej zgłaszającej się drużynie. Drużyna, 
która nie wpłaci wpisowego w wyznaczonym terminie nie zostanie dopuszczona do 
udziału w rozgrywkach.  

• Drużyna powinna składać się z maksymalnie 12 osób - na boisku gramy 5+1. 

• W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w ostatecznym dniu zgłoszenia 
ukończyły 18 rok życia. W przypadku zgłoszenie zawodnika, który nie ma jeszcze 
ukończonych 18 lat odpowiedzialność bierze pełnoletni kapitan danej drużyny. 

• Listę zawodników na cały turniej należy podać tuż przed pierwszym meczem grupowym. 

• Końcowe nagrody przewidziane są dla 12 zawodników.  

• Jeden zawodnik może grać tylko w jednej drużynie. 

• W turnieju maksymalnie może wziąć udział 32 drużyn.  

• Każda drużyna rozegra przynajmniej 3 spotkania w fazie grupowej. 

• Do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze drużyny z grupy 

• W finale mecze odbywać się będą metodą pucharową, przegrywający odpada. 

• Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami gry w piłkę 
nożną zespołów 6 - osobowych  wydanych przez FIFA 

• Mecze rozgrywane będą na boisku do piłki ręcznej z nawierzchnią wykładzinową.   

• Każdy mecz trwa 2x15 minut z przerwą 2 minutową 

• Po pierwszej połowie meczu drużyny zamieniają się stronami boiska.  

• Niestawienie się drużyny na mecz w określonym terminie powoduje przegranie meczu 
przez tą drużynę walkowerem 0 : 5 

• Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego lub pod obcym 
nazwiskiem grozi drużynie walkower 

• W fazie pucharowej, w przypadku remisu o zwycięstwie decyduje seria 3 rzutów 
karnych. 

• Gra odbywa się bez wślizgów, każdy wślizg jest traktowany jako faul i weryfikowany jest jako 
rzut wolny pośredni ( chyba że jest to wślizg ratujący wybicie piłki na aut, rzut rożny bez 
żadnego kontaktu z przeciwnikiem - przynajmniej 3 metry od przeciwnika) Tylko nieczysty wślizg 
w polu karnym skutkuje karnym.  

• Podczas serii rzutów karnych nie wolno zmieniać bramkarza.  

• Sędzia ma prawo przedłużyć spotkanie jeżeli uzna iż gra w danej połowie był opóźniana 
przez którąś z drużyn.    

• Zmiany odbywają się po lewej i prawej stronie boiska tzn. tak gdzie obecnie znajdują 
się gracze rezerwowi  (źle dokonana zmiana będzie karana karą 2 minut) - nie ma limitu 
zmian.  

• W momencie rozpoczęcia meczu na boisku musi być 4 zawodników 

• W grupie o kolejności decydują: punkty, bezpośredni mecz, różnica bramek, liczba bramek 
strzelonych, mała tabelka z wykluczeniem punktów i bramek zdobytych na czwartej drużynie, 
losowanie monetą.  

• Po straconej lub strzelonej bramce zawodnik, który dostał karę nie może powrócić na 
boisko przed odbyciem całej kary minutowej.  

• Nie obowiązują zasady związane z pozycją spaloną. 

• Grę ze środka boiska wykonujemy podaniem do przodu. 

• Sędzia może skonsultować swoją decyzję z organizatorem 

• Nie ma losowania grup, drużyna która zgłosi chęć gry w danym przedziale czasowym 
zostanie dołączona do danej grupy.  

• Wszystkie decyzje sędziów są niepodważalne nawet przez organizatora.  
 



2. a żebyś pamiętał: 
 

• Po każdym meczu obie ekipy spotkają się na linii środkowej boiska aby podziękować 
sobie za grę symbolicznym uściskiem ręki 

• Na mecz drużyny zobowiązane są wstawić się 30 minut przed swoim pierwszym 
meczem.  

• Nie zmieniamy kolejności meczy! 

• Na terenie imprezy obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu i palenia 
papierosów !!! 

• Zawodnik pod wpływem alkoholu nie będzie mógł przebywać na boisku i obiekcie 
sportowym.  

• Sędziowie (w razie potrzeby po konsultacji z organizatorami) mają prawo ukarać 
pojedynczego zawodnika oraz całą drużynę dyskwalifikacją z rozgrywek.  

• Sędziowie dysponują, w zależności od brutalności przewinienia, karami: minutowymi, 
kartkowymi, wykluczeniem zawodnika z turnieju, wykluczeniem drużyny z turnieju 

• Sędziowie będą karać zawodników za wulgarne odzywki w stronę zawodników drużyny 
przeciwnej, sędziów oraz obrażanie siebie nawzajem.  

• Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i 
przestrzegać go podczas rozgrywek. 

• Każdy kapitan drużyny zobowiązany jest do podpisania formularza zgłoszeniowego  

• W przypadku stwierdzenia dewastacji względnie nieporządku pozostawionym w szatni 
za powstały stan ponosi odpowiedzialność drużyna, która szatnie użytkowała. 

• W razie nie przybycia na zawody sędziego mecz powinna prowadzić osoba neutralna 
wskazana przez obu kapitanów. Przy różnych kandydatach o prowadzeniu zawodów 
przez jednego z nich decyduje losowanie. Drużyna, która nie wyraziła zgody na wybór 
sędziego z losowania przegrywa walkowerem. 

• Za swoich kibiców odpowiada drużyna, czyli każde nie sportowe zachowanie kibica 
skutkuje odsunięciem przez organizatora drużyny z udziału w turnieju.  

 
3. a żebyś nie narzekał: 
 

• Odstępy pomiędzy meczami grupowymi mogą sięgać rzędu 30 min. 

• Postaramy się podziękować (na naszej stronie) ekipom które pozostawią po sobie 
bałagan na terenie sportowym.  

• wszystkich sprawach związanych z rozgrywkami, które nie zostały zawarte w 
regulaminie decydują organizatorzy. 

 
4. kary: 
 

• Wymiar kary zależny jest od uznania sędziego 

• zawodnik odbywa karę przy stoliku sędziowskim, za pomiar czasu kary, jak również 
możliwość powrotu na boisko po odbyciu kary odpowiada organizator z sędzią.   

• Obowiązują kary: 2 min, 5 min, 10 min 

• Kara 2 minutowa może zostać pokazana za złą zmianę, przeklinanie. 

• Kara 5 minutowa ( żółta kartka ) może zostać pokazana za brzydki faul, symulowanie, 
nie sportowe zachowanie, wulgaryzmy. Dwie kary po 5 min oznacza drugą żółtą, a w 
konsekwencji czerwoną. 

• Kara 10 minutowa ( czerwona kartka ) powoduje automatyczne odsunięcie zawodnika 
od udziału w meczu i w dwóch następnych spotkaniach. Każda czerwona kartka jest 
rozpatrywana indywidualnie przez organizatorów, którzy w zależności od okoliczności 
mogą zastosować karę całkowitej dyskwalifikacji zawodnika.   

• W przypadku czynnego znieważenia sędziego (uderzenie, oplucie, popchnięcie, itp.), 
sędzia natychmiast kończy mecz. Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower     
przeciwko drużynie, której zawodnik zawinił. Drużyna powinna liczyć się z 
konsekwencjami takiego zachowania wyrzuceniem zespołu z Turnieju bez otrzymania 
zwrotu wpisowego  

 
 
 
 
 
 



5. Nagrody 
 

• Nagradzane są tylko 3 pierwsze miejsca na podium ( sprzęt sportowy, vouchery, Puchary ) 

• Najlepszy zawodnik - decyduje aktualna forma zawodnika w rozgrywkach, wybierany 
przez organizatorów ( statuetka, sprzęt sportowy ) 

• Najlepszy bramkarz - decyduje liczba straconych bramek + aktualna forma zawodnika 
w rozgrywkach, wybierany przez organizatorów ( statuetka, sprzęt sportowy) 

• Najlepszy strzelec - decyduje liczba zdobytych bramek ( statuetka, sprzęt sportowy) 
 
 
6. Organizator Pucharu Fanów zastrzega sobie iż, nie ponosi odpowiedzialności cywilnej 
ani prawnej za jakiekolwiek kradzieże podczas trwania imprezy oraz kontuzje poniesione 
przez uczestników podczas zawodów. 
 

7.Harmonogram Turnieju 
 
Zgłoszone 24 drużyn 
Mecze grupowe w dniach 27,28 czerwca ( 6 grup ) 
 

Grupa A 27 czerwiec godz. 11:00 - 14:30 

Grupa B 27 czerwiec godz. 11:00 - 14:30 

Grupa C 28 czerwiec godz. 08:00 - 11:30 

Grupa D 28 czerwiec godz. 08:00 - 11:30 

Grupa E 28 czerwiec godz. 11:30 - 15:00 

Grupa F 28 czerwiec godz. 11:30 - 15:00 

 
Finały 28 czerwca w godzinach 15:30-20:00 
Z grupy wychodzą 2 najlepsze drużyny + 4 najlepsze drużyny z miejsca trzeciego 
 
Zgłoszone 32 drużyn 
Mecze grupowe w dniach 27,28 czerwca ( 8 grup ) 
 

Grupa A 27 czerwiec godz. 08:00 - 11:30 

Grupa B 27 czerwiec godz. 08:00 - 11:30 

Grupa C 27 czerwiec godz. 11:30 - 15:00 

Grupa D 27 czerwiec godz. 11:30 - 15:00 

Grupa E 28 czerwiec godz. 08:00 - 11:30 

Grupa F 28 czerwiec godz. 08:00 - 11:30 

Grupa G 28 czerwiec godz. 11:30 - 15:00 

Grupa H 28 czerwiec godz. 11:30 - 15:00 

 
Finały 28 czerwca w godzinach 15:30-20:00 - z grupy wychodzą 2 najlepsze drużyny 
 
Nie ma losowania grup, drużyna która zgłosi chęć gry w danym przedziale czasowym 
zostanie dołączona do danej grupy. 
 
 
9 Miejsce rozgrywania spotkań 
 
ul. Okopowa 55a w Warszawie, Szkoła im. Michała Konarskiego.  
 
10 Kontakt do organizatora   
 
Tel : 609021030 ; 537-072-093 
e-mail : kontakt@ligafanow.pl 
web : www.ligafanow.pl 
Facebook : http://www.facebook.com/LigaFanow.6tki 
 
 
 
 
 



 


