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Regulamin Turnieju Beskid Winter Cup 2015: 
 

1) Miejsce i termin: Istebna – hala sportowa przy Gimnazjum im. Jana Pawła II, 18,19,20.12.2015 r. 
2) Rozpoczęcie turnieju: 18.12.2015 r. o godz. 17:00 
3) Dla kogo: chłopcy z rocznika 2002/03 i 2004/05  

4) Drużyny: min. 12 osób, maks. 15 (obowiązuje lista zawodników, posiadających aktualne badania 

lekarskie). 

5) Sposób rozgrywania meczów – po 10 drużyn w każdej kategorii wiekowej, rozstawionych w 

dwóch grupach A i B, które grają o miejsca bezpośrednio premiowane awansem (1-3), drużyny, 

które zajmą miejsca 4 i 5 tworzą dodatkową grupę barażową, w której rozgrywane są mecze 

każdy z każdym. Dwie pierwsze drużyny z grupy barażowej awansują do ćwierćfinału, a dwie 

ostanie grają mecz pocieszenia o miejsce 9-10. Mecze ćwierćfinałowe rozgrywane są w parach 

systemem 1A-3B, 1B-3A, 2A i 2B grają z drużynami z barażów, przy czym pary te są tworzone tak, 

aby nie powtórzyły się mecze z grup A i B (jeśli baraże wygrają drużyny z tej samej grupy to o ich 

przypisaniu rywala w ćwierćfinale zdecyduje losowanie). 

6) Przegrane drużyny z ćwierćfinałów rozegrają mecze o miejsca 5-8, przy czym pary zostaną 

rozlosowane lub przydzielone tak, aby nie powtórzyły się mecze grupowe. Cztery przegrane 

drużyny ćwierćfinałowe zostaną rozlosowane lub przydzielone tak, by nie powtórzyły się mecze 

grupowe, zwycięzcy tych meczów rozegrają mecze o 5 miejsce, przegrani o miejsce 7. 

7) Mecze wymagające rozstrzygnięcia (np. finał, mecz o 3, 5 miejsce, półfinały) zakończone 

remisem rozstrzygają rzuty karne: 4 kolejki, następnie do pierwszej kolejki. 

8) Czas trwania meczu: grupowe i ćwierćfinałowe – 15 min, półfinałowe i finałowe 2x10 min. 

9) Zmiany: w strefie ławki rezerwowych w dowolnym momencie trwania meczu. 

10) Zgłoszenia: info@strefafutbolu.com (w temacie „Beskid Winter Cup 2015”) do 30.11.2015 r. – 

dodatkowe informacje pod nr tel. 504373747, należy przesłać wypełniony formularz 

zgłoszeniowy oraz opłacić fakturę PROForma do 7 dni od otrzymania potwierdzenia zgłoszenia. 

11) Istnieje możliwość zgłoszenia dwóch drużyn przez jeden klub, zawodnicy tego klubu mogą grać 

tylko w jednej z tych drużyn, a obie te drużyny muszą mieć stroje różnego koloru.  

12) Liczba miejsc w każdej kategorii wiekowej jest ograniczona – o udziale decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

13) Obowiązują przepisy gry w piłkę nożną + (mecze rozgrywane są piłką halową rozm. 4, rzut z autu 

wykonywany zza linii bocznej nogą, brak spalonego, bramkarz nie może wznowić gry ani ręką ani 

nogą poza swoją połowę, chyba, że piłka była w grze – aut bramkowy i złapanie piłki wznowione 

muszą być na swojej połowie, liczba zawodników jednej drużyny w trakcie meczu to 5 – 4+1, 

bramki 2x5 m., w przypadku równej ilości punktów w grupach o kolejności decydują: 

bezpośredni pojedynek, różnica bramek, ilość bramek strzelonych, straconych, dodatkowy 

mecz, kary indywidualne za niesportowe zachowanie, faule, itp.: 2, 3 i 5 min, czerwona kartka. 

14) Harmonogram rozgrywek zostanie tak ułożony, by każda drużyna rozgrywała swoje mecze przez 

3 dni trwania turnieju – harmonogram zostanie wysłany mailem najpóźniej do 13 grudnia. 
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15) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność (ubezpieczenie we własnym zakresie). 

16) Wszystkie drużyny otrzymują pamiątkowe statuetki i dyplomy, drużyny z miejsc 1-3 puchary i 

nagrody, nagrody indywidualne dla najlepszego strzelca i bramkarza turnieju. 

17) Podczas całego turniejowego weekendu istnieje możliwość skorzystania w czasie wolnym z 

różnych atrakcji turystycznych, które dla uczestników przygotowane są w promocyjnych cenach: 

Park Wodny, Park Linowy*, Kolej Linowa*, Quady*, Kuligi*, Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Chata 

Kawuloka, Gminny Ośrodek Kultury (największa koronka świata, galeria świąteczna) 

* atrakcje uzależnione od warunków atmosferycznych; 

18) Organizator turnieju dla uczestników zapewnia napoje dla zawodników, słodką przekąskę (II 

śniadanie – sobota, niedziela) , obsadę sędziowską, zniżki na nocleg, wyżywienie i atrakcje w/w. 

19) O wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje komitet organizacyjny. 

20) Opłaty: 

Drużyna min. 12 – osobowa – 210 zł/os. – trener/opiekun gratis (drużyna, która wycofa się z 

turnieju przed 4 grudnia, a dokona wpłaty za zawodników otrzymuje pełny zwrot kosztów, po 4 

grudnia otrzymuje 50% zwrotu kosztów). Akceptacja udziału drużyny w turnieju odbędzie się po 

wpłaceniu całości kwoty za wszystkich zgłoszonych zawodników. 

Cena zawiera: 2 noclegi (z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, 3 posiłki dziennie – piątek: 

kolacja, sobota: śniadanie, obiad , kolacja, niedziela: śniadanie, obiad/posiłek wyjazdowy - do 

uzgodnienia. 

  Śniadanie – bufet szwedzki 

  Obiad – serwowany do stolika 

  Kolacja – serwowana do stolika + bufet z zimną płytą (z soboty na niedzielę 

możliwość kolacji w formie grilla/ogniska – do uzgodnienia) 

Dla uczestników turnieju przygotowano noclegi z wyżywieniem w ośrodku szkoleniowo-

wypoczynkowym „HALNIAK” (700 m. od hali sportowej) - http://www.centrum-halniak.pl/ 

Doba hotelowa dla uczestników turnieju wydłużona do godz. 19:00. 

Osoby/drużyny, które chcą otrzymać rachunek za udział w turnieju powinny powiadomić o tym 

fakcie organizatora drogą elektroniczną podczas zgłaszania drużyny. 
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