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REGULAMIN 

DEKANALNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ MINISTRANTÓW 

Chełm Śląski, 10 XII 2022 

1. CEL 

− promocja aktywnego spędzania czasu wolnego 

− organizacja współzawodnictwa sportowego 

− propagowanie dyscypliny sportowej  

 

2. ORGANIZATORZY 

− Ministranci Parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim 

 

3. CZAS I MIEJSCE 

Rozgrywki odbędą się w sobotę, 10 grudnia 2022 r. w hali Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim przy ul. Śląskiej 12. 

Każda drużyna zobowiązana jest do zgłoszenia się między 8:30 a 8:50 do biura 

zawodów z listą i zgodami. Jest to konieczne, gdyż pierwszy mecz planowany jest na godzinę 

9:00. Niestawienie się i brak kontaktu z organizatorem w celu podania powodu spóźnienia 

skutkuje wykreśleniem drużyny z turnieju.  

 

4. UCZESTNICY 

− Ministranci reprezentujący parafię dekanatu Lędziny 

− W turnieju mogą wystąpić jedynie Ministranci posiadający aktualną legitymację ministranta 

lub potwierdzenie Księdza Opiekuna z pieczęcią parafii. 

− Każdy niepełnoletni uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia zgody 

− Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania aktualnej legitymacji szkolnej bądź innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport) w dniu zawodów, celem 

sprawdzenia wieku. 

− UWAGA! Nie wolno używać butów z wkręcanymi, metalowymi korkami! Gramy tylko w 

halówkach 

− Turniej odbywa się w trzech kategoriach: 

● Ministrant (2011 - 2014) 

● Lektor młodszy (2007 - 2010) 

● Lektor starszy (2002 - 2006) 

UWAGA! Uczestnik turnieju nie może grać w kategorii młodszej, ale może grać w kategorii 

starszej.  

5. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA 

− zespoły rywalizować będą w grupach 

− turniej przeprowadzony zostanie stopniowo - kategoriami od najmłodszej do najstarszej 
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− eliminacje w grupach rozegrane zostaną systemem „każdy z każdym” 

− czas gry 8 min. po 4 minuty połowa 

− po rozegranym meczu przedstawiciel drużyny zgłasza się do organizatora zawodów w celu 

przedstawienia strzelców bramek w danym meczu 

− dla każdej drużyny przewidziana jest ciepła herbata, woda oraz drożdżówki 

 

6. PRZEPISY GRY 

− obowiązują ogólne wytyczne przepisów gry w piłkę nożną halową, dostosowane do 

warunków organizacyjnych 

− grająca drużyna to 4 zawodników w polu + bramkarz  

− maksymalna ilość zawodników w drużynie to 8 osób 

− zmiany systemem hokejowym  

− po aucie bramkowym bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką 

− rzut karny wykonywany jest z miejsca wskazanego przez sędziego 

− piłka do gry po aucie bocznym wprowadzana jest nogą 

− mecze odbywają się w atmosferze przyjaźni, obowiązuje zakaz przeklinania, dyskusji z 

sędziami, kłótni między zawodnikami (również między zawodnikami tej samej drużyny). Za 

nieprzestrzeganie regulaminu zawodnik może zostać ukarany karami minutowymi, bądź 

dyskwalifikacją z turnieju. W szczególnych przypadkach dyskwalifikacja może obejmować 

całą drużynę. 

 

7. SPOSÓB KLASYFIKACJI I WYŁANIANIA ZWYCIĘZCY 

− za zwycięstwo przyznaje się 3 pkt., remis 1 pkt., porażka 0 pkt. 

− o wyższym miejscu decydują w kolejności: 

− ilość zdobytych punktów  

− wynik bezpośredniego meczu 

− lepsza różnica bramek 

− większa ilość strzelonych bramek 

− rzuty karne lub rzut monetą 

 

 

8. ZASADY PANUJĄCE NA HALI SPORTOWEJ 

- Na hali przebywają tylko grający zawodnicy, zawodnicy rezerwowi, trenerzy, sędziowie 

oraz osoby wyznaczone przez organizatora. Pozostałe drużyny w tym czasie pozostają na 

trybunach (drużyny mające rozegrać następne spotkanie czekają na sygnał od organizatora). 

- Na halę sportową nie wolno wnosić napojów i posiłków. Spożywanie posiłków i napojów 

dozwolone jest w wyznaczonym przez organizatora miejscu. 
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9.  NAGRODY 

− puchar dla najlepszej drużyny w każdej kategorii 

− dyplomy dla 3 najlepszych drużyn w każdej kategorii 

− wyróżnienia dla najlepszego bramkarza i strzelca turnieju (całościowo) 

 

10. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

− w przypadku niedojechania drużyny na turniej jej zaplanowane mecze w grupie zostają 

traktowane jako walkower 0:3 

− ze względów organizacyjnych prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów, 

punktualne zgłaszanie się na boisko 

− organizator zapewnia pomoc medyczną na miejscu 

− organizator zapewnia sędziego turnieju 

− w przypadkach spornych lub nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję, bez prawa 

wnoszenia odwołania, podejmują przedstawiciele organizatorów po konsultacji z sędzią 

głównym zawodów 

 

11. ZGŁASZANIE DRUŻYN 

- Zgłaszanie drużyn odbywa się mailowo poprzez adres mailowy: 

ministrancichelm@gmail.com oraz poprzez wiadomość SMS do księdza Michała Lepicha i 

animatora Dominika Ziajka (numery zostały dostarczone do parafii dekanatu). Organizator 

przyjmuje zgłoszenia maksymalnie do piątku 2 grudnia 2022 r. Aby organizator miał 

pewność otrzymania zgłoszenia należy skorzystać z obu form zgłaszania drużyn (najlepiej 

wysyłając skan lub zdjęcie listy zapisowej drużyny). 

- Koszt od osoby wynosi 35 zł - wpłat dokonujemy przy zgłoszeniu drużyn (maksymalnie do 

4 grudnia br.) na konto bankowe: 

Tytuł: turniej ministrancki dekanatu Lędziny - parafia - kategoria - ilość osób  

Numer konta bankowego: 34 1140 2004 0000 3502 8253 7129 
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