
REGULAMIN

Archidiecezjalnego Turnieju Ministrantów

w Piłce Nożnej Halowej w kategorii Lektor Młodszy
w Czerwionce - Leszczynach

1. CEL
- promocja aktywnego spędzania czasu wolnego
- organizacja współzawodnictwa sportowego
- propagowanie dyscypliny sportowej
- wyłonienie mistrzów Archidiecezji Katowickiej w kategorii Lektor Młodszy

2. ORGANIZATORZY
- Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej, parafia św. Andrzeja Boboli

w Leszczynach

3. CZAS  I  MIEJSCE
- sobota 4 marca 2023 r. od godz. 8.00 zgodnie z harmonogramem
- Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Czerwionce – Leszczynach (ul.
Ogrodowa 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny – HALA NR 1
Hala Sportowa przy Zespole Szkół Specjalnych im. W. Sherborne (ul. Przedszkolna 1
44-238 Czerwionka-Leszczyny) – HALA NR 2

4. UCZESTNICY:
− Ministranci reprezentujący Parafie, które wywalczyły awans w rozgrywkach dekanalnych
− W turnieju mogą wystąpić czynni ministranci z roczników 2007 - 2010 (dzień urodzin nie

ma znaczenia). W przypadku braku możliwości skompletowania składu można (na własną
odpowiedzialność) dołączyć ministrantów młodszych. Każdy uczestnik musi posiadać
aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem (legitymację szkolną lub dowód osobisty).

− Drużyna musi liczyć co najmniej 5-ciu zawodników w chwili zgłaszania udziału w biurze
turnieju. W przypadku zdekompletowania drużyny o dalszym jej losie zdecyduje
organizator.

− Uczestnicy muszą być zgłoszeni na imiennej liście potwierdzonej podpisem księdza
Proboszcza parafii.

− Uczestnicy powinni nie mieć przeciwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju
− Opiekun drużyny musi posiadać przy sobie pisemne zgody (nie mogą być to zgody

dostarczone sms – em, mailem itp.) rodziców/ prawnych opiekunów na udział w
zawodach.
W przypadku niedopełnienia tego wymogu – zawodnik nie zostanie dopuszczony do
udziału w turnieju.

− Każda drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna podczas całego turnieju. Opiekun
bierze odpowiedzialność za swoich podopiecznych podczas zawodów.



5. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA:
- Eliminacje rozegrane zostaną w grupach, systemem każdy z każdym, czas gry 8 minut
- Za  zwycięstwo przyznaje się 3 pkt, za remis 1 pkt, za porażkę 0 pkt.
- O wyższym miejscu decydują w kolejności:

− ilość zdobytych punktów
− wynik bezpośredniego meczu
− lepsza różnica bramek
− większa ilość strzelonych bramek
− rzuty karne (seria 3 rzutów karnych, a następnie do skutku; strzelają kolejni

zawodnicy zespołu aż do wyczerpania składu)
− w przypadku trzech i więcej drużyn z taką samą ilością punktów, tworzy się

małą tabelkę, w której uwzględnia się mecze wyłącznie pomiędzy
zainteresowanymi drużynami. W takiej tabelce o kolejności decyduje: liczba
punktów, różnica bramek, bramki strzelone.

− Do fazy pucharowej awansują drużyny, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w grupie.
Czas gry wynosi 8 minut, a w finale 2 x 6 minut. W przypadku remisu zarządzone są rzuty
karne (zasady jak w rozgrywkach grupowych).

− grupy A, B, C, D swoje mecze rozgrywać będą w Hali Sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Czerwionce – Leszczynach (ul. Ogrodowa 6, 44-238
Czerwionka-Leszczyny – HALA NR 1;
natomiast grupy E, F, G i H w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Specjalnych im. W.
Sherborne (ul. Przedszkolna 1, 44-238 Czerwionka-Leszczyny) – HALA NR 2

− Faza pucharowa odbywać się będzie tylko na Hali Sportowej SP3 (hala nr 1) - drużyny,
które uzyskają awans z grup E, F, G, H – przenoszą się do hali głównej.

6. PRZEPISY GRY

- obowiązują ogólne wytyczne przepisów gry w piłkę nożną halową, dostosowane do
warunków organizacyjnych

- grająca drużyna to  - 4 zawodników w polu + bramkarz (na obydwu halach)
- zmiany  systemem hokejowym
- po aucie bramkowym bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką
- rzut karny wykonywany jest z 7 metrów
- obowiązuje karomierz  rzutów wolnych pośrednich i bezpośrednich
- piłka do gry po aucie bocznym wprowadzana jest nogą
- czerwona kartka eliminuje zawodnika z gry w danym meczu
- za przeklinanie na boisku lub poza nim, za niesportowe zachowanie zawodnik może

zostać wykluczony z udziału w turnieju.
W ekstremalnych przypadkach niesportowego i niekulturalnego zachowania drużyna
może zostać zdyskwalifikowana z rozgrywek po spotkaniu organizatorów z
opiekunami drużyny.

7. SĘDZIOWIE:
Sędziów zawodów zabezpiecza organizator



8. NAGRODY:
- puchary oraz medale dla 3 najlepszych drużyn
- dyplomy dla wszystkich drużyn
- wyróżnienia dla najlepszego bramkarza oraz strzelca Turnieju

9. INNE UWAGI:
− Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione czy zniszczone,

pozostawione w szatni w miejscu rozgrywek.
− Pojawiając się na rozgrywkach, uczestnicy wraz z opiekunami akceptują zawartość

regulaminu!
− Dokładna godzina rozpoczęcia meczu może ulec zmianie.
− Po każdym zakończonym meczu kapitan drużyny zgłasza prowadzącym nazwiska

strzelców swojej drużyny.
− Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników turnieju
− Podczas turnieju opiekę medyczną pełni osoba po kursie kwalifikowanej pierwszej

pomocy.
− W przypadku szkód, zniszczeń spowodowanych przez drużynę – ponosi ona

odpowiedzialność finansową

10.  SPRAWY  ORGANIZACYJNE:

- Opiekunowie drużyn zobowiązani są do przedstawienia w dniu zawodów w biurze
Turnieju minimum 30 minut przed rozpoczęciem swojego pierwszego meczu
wymaganej dokumentacji.

- Ze względów organizacyjnych prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów,
punktualne zgłaszanie się na parkiecie, oczekiwanie na drużynę nie może przekroczyć
3 minut (za opóźnienia drużyna może zostać zdyskwalifikowania przez organizatorów
turnieju).

- W przypadku rezygnacji z zawodów, proszę jak najszybciej zgłosić nieobecność
drużyny na adres ministranci@spoko.pl oraz pod numerem telefonu 781 313 709
(ks. Paweł Gajda).

- W przypadkach spornych lub nie objętych regulaminem ostateczną decyzję (bez prawa
odwołania) podejmuje organizator lub upoważniony przez niego przedstawiciel.

mailto:ministranci@spoko.pl

