
XXV Mistrzostwa LSO w halowej piłce nożnej 
REGULAMIN 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. W finałach diecezjanych (20-21.01.2020 r.) wystąpią zwycięzcy etapu 

dekanalnego z każdej kategorii wiekowej.  
2. Zwycięzcy finału diecezjalnego, trzech kategorii wiekowych, zagrają 

w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w dn. 1-2 maja 2020 r. 
w Elblągu. 

3. W czasie rozgrywek zawodnik zobowiązany jest do posiadania ważnej 
legitymacji szkolnej i legitymacji ministranckiej (brak powoduje 
dyskwalifikację zawodnika). Organizator może zarządać okazania w/w 
dokumentu w celu potwierdzenia tożsamości zawodnika. Nie okazanie 
dokumentu będzie skutkować dyskwalifikacją drużyny z rozgrywek.  

4. Każda drużyna musi posiadać opiekuna w czasie całego turnieju. Może to 
być ksiądz, opiekun LSO lub wyznaczona przez niego pełnoletnia osoba. 
Opiekun drużyny musi być obecny przez cały czas trwania rozgrywek.  

5. Każdy opiekun musi dostarczyć organizatorowi przed rozpoczęciem 
turnieju pełną podpisaną listę zawierającą: skład drużyny wraz z danymi 
zawodników /wzór - załącznik/.  

6. Ksiądz opiekun LSO jest odpowiedzialny za zebranie oświadczeń od 
rodziców wyrażających zgodę na udział dziecka w zawodach /wzór - 
załącznik/. Oświadczenia stanowią załącznik do listy z danymi 
zawodników. Brak podpisanego oświadczenia powoduje usunięcie 
zawodnika z listy uczestników turnieju.  

7. Kategorie*: 
- Ministrant (roczniki 2008-2012) - wtorek 21 stycznia o godz. 9:00 - hala 
sportowa przy Szkole Sióstr Pijarek w Rzeszowie ul. Sanocka 70. 
- Lektor młodszy (roczniki 2004-2007) - wtorek 21 stycznia o godz. 9:00 - 
hala sportowa w Tyczynie ul. Grunwaldzka 31. 
- Lektor starszy (roczniki 1999-2003) - poniedziałek 20 stycznia o godz. 
9:00 - hala sportowa w Tyczynie ul. Grunwaldzka 31. 
* Kategorie wiekowe według wskazań organizatorów etapu ogólnopolskiego  

8. Podział na grupy: 
- Ministrant – w turnieju weźmie udział planowo 18 drużyn – zostaną 

one podzielone na grupy. 
- Lektor Młodszy – w turnieju weźmie udział 24 drużyny – zostaną one 

podzielone grupy.  
- Lektor starszy – w turnieju weźmie udział planowo 19 drużyn – zostaną 

one podzielone grupy.  
9. Wszystkie drużyny zobowiązane są o punktualne przybycie na miejsce, by 

o godz. 8.45 rozpoczęła się odprawa kapitanów, opiekunów wraz 



z organizatorem rozgrywek, stanowiąca zapozanie się ze szczegółowym 
harmonogramem turnieju i obowiązującymi zasadami.  

ZASADY GRY 
10. Turniej rozgrywany będzie systemem: czterech zawodników (*w kategorii 

„Ministrant” - pięciu) i bramkarz. Ilość zawodników w drużynie - razem z 
rezerwowymi - nie może łącznie przekroczyć dziesięciu osób plus opiekun 
drużyny. Bramkarz może grać rękami, wyłącznie w obrębie pola karnego. 

11. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której „starszy” zawodnik grałby 
w „młodszej” kategorii.  
Organizator dopuszcza by zawodnik z „młodszego” rocznika grał w 
„starszej” kategorii, jednak z zastrzeżeniem, że zawodnik może grać tylko 
w jednej drużynie tzn. - zawodnik z kategorii „Lektor młodszy” może grać 
w drużynie kategorii „Lektor starszy”, ale wtedy nie może już grać w 
drużynie kategorii „Lektor młodszy”.  

12. Czas gry 1x 10 minut. *Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany 
czasu trwania meczów, w przypadku zbyt małej/zbyt dużej ilości drużyn. 
Czas nie jest zatrzymywany. Jedyna możliwość zatrzymania czasu, to brak 
zdatnej piłki do gry bądź odniesienie poważnej kontuzji przez gracza. 
Wówczas czas może być zatrzymany, do czasu dostarczenia piłki/
opuszczenia przez kontuzjowanego gracza pola gry.  

13. Po wybiciu piłki poza pole gry (wrzut, rzut rożny, rzut od bramki), 
drużyna ma 5 sekund na wprowadzenie piłki do gry. Czas ten będzie 
liczony przez sędziego. W przypadku przekroczenia wskazanego czasu, 
piłkę otrzymuje drużyna przeciwna (*w przypadku, gdy sytuacja dotyczyć 
będzie rzutu rożnego, piłkę otrzymuje bramkarz drużyny przeciwnej, zaś w 
przypadku rzutu od bramki, gra wznawiana będzie rzutem rożnym przez 
drużynę przeciwną). 

14. W rozgrywkach najpierw stosuje się system grupowy. Grupy zostaną 
wyłonione w drodze losowania, które przeprowadza oragnizator 
rozgrywek. Z grupy wychodzi jedna drużyna, wchodząc do systemu 
pucharowego 

15. Punktacja w systemie grupowym: zwycięstwo 3 pkt., remis 1 pkt, 
przegrana 0 pkt. W systemie pucharowym do dalszego etapu przechodzi 
zwycięzca meczu (w przypadku remisu w fazie pucharowej, decydują 3 
rzuty karne).  

16. W momencie identycznego bilansu punktowego o zwycięstwie decydują 
*dotyczy systemu grupowego (kolejno):  
a) Bezpośredni mecz między drużynami 
b) Bilans bramkowy (ratio: ilość goli strzelonych – straconych)  
c) Ilość bramek strzelonych 
d) Losowanie 



17. Odległość od piłki dla przeciwnika przy rzutach wolnych i rożnych wynosi 
3 metry. 

18. Odległość od piłki dla przeciwnika przy wrzutach (out) wynosi 2 metry.  
19. Wrzut („out“) wykonywany jest nogą z miejsca, w którym piłka opuściła 

pole gry. W przypadku, gdy wrzut zostanie wykonany z innego miejsca, 
wówczas piłkę otrzymuje drużyna przeciwna. 

20. Nie zachowanie stosownej odległości od piłki (przy wrzucie, rzutach 
wolnych i rożnych) skutkować będzie karą indywidualną w postaci żółtej 
kartki.  

21. W przypadku rzutu od bramki, wszyscy zawodnicy drużyny przeciwnej 
muszą opuścić pole karne, z którego rzut jest wykonywany.  

22. Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką z obrębu własnego pola karnego. 
W przypadku wprowadzenia piłki do gry nogą, gra zostaje przerwana, 
a wprowadzenie zostaje powtórzone. Bramkarz może wprowadzić piłkę 
ręką, przerzucając ją na drugą stronę boiska.  

23. Uderzenie piłki o sufit skutkuje wrzutem („out“) dla drużyny przeciwnej 
z miejsca najbliższego uderzeniu piłki.  

24. Wszelkie przewinienia skutkować będą przyznaniem rzutu wolnego 
bezpośredniego lub pośredniego dla drużyny przeciwnej (ewentualnie rzut 
karny w przypadku przewinień w polu karnym) dla drużyny przeciwnej. 
W przypadku niesportowego zachowania (przewinień słownych), drużyna 
otrzyma rzut wolny pośredni z miejsca, w którym przewinienie została 
dokonane przez drużynę przeciwną. 

25. Zmiany dokonywane są systemem hokejowym w strefie zmian. 
W przypadku zbyt dużej ilości zawodników na boisku, drużyna zostaje 
ukarana żółtą kartką (dla kapitana).  

26. Zawodnicy rezerwowi (wraz z opiekunem drużyny) zobowiązani są 
przebywać w wyznaczonej strefie zmian. Nie mogą wchodzić na pole gry, 
jak również przeszkadzać w jej prowadzeniu (sankcje dyscyplinarne w 
przypadku przeszkadzania, rozpraszania przeciwnika, wulgranych 
okrzyków). Sankcje dyscyplinarne odnoszą się w taki sam sposób do 
opiekunów drużyny. 

27. Do gry używać należy sportowego obuwia.  
28. Obowiązuje zakaz gry wślizgiem (rzut wolny bezpośredni dla drużyny 

przeciwnej). Wślizg stanowić może jedynie kwestię „ratunkową“ przed 
utratą bramki, traktując go jako paradę obronną wykonaną co najmniej 
1 metr od zawodnika drużyny przeciwnej i nie narażającego go na 
odniesienie kontuzji.  

29. Mecze będą sędziowane przez sędziów do tego uprawnionych. Decyzja 
sędziego jest decyzją ostateczną. W przypadku podważania decyzji 
sędziego, może on nałożyć na zawodnika/drużynę karę indywidualną/
drużynową.  



KARY INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE 
30. Gra brutalna, niesportowa, jak również pozbawienie przeciwnika realnej 

szansy na zdobycie bramki - będzie karana wykluczeniem (czerwona 
kartka). 

31. Kary: żółta kartka – 2 minuty absencji dla zawodnika (za przekleństwo, 
przewinienie wobec sędziego lub przeciwnika – faul, niesportowe 
zachowanie, wślizg) – drużyna przez ten czas gra w osłabieniu, a zawodnik 
może wrócić na pole gry, dopiero po wskazaniu przez sędziego; czerwona 
kartka – wykluczenie do końca meczu, drużyna mecz dokańcza w 
osłabieniu. Za wybitnie niesportowe zachowanie (próba uderzenia lub 
znieważenia zawodnika, znieważenie sędziego) grozi dyskwalifikacja 
zawodnika bądź całej drużyny z rozgrywek. 

32. Sankcje karne mogą być wyciągane również w stosunku do zawodników 
rezerwowych, jak i opiekuna drużyny, przebywających zarówno na ławce 
rezerwowej, jak i na całym obiekcie rozgrywek w czasie trwania meczów 
(warunkiem kary jest identyfikacja zawodnika potwierdzona przez świadka 
zajścia np. innego opiekuna).  

33. Za wybryki chuligańskie, w ocenie organizatora rozgrywek - na boisku 
bądź obiekcie - zawodnik lub cała drużyna będą zdyskwalifikowani do 
końca trwania rozgrywek  

34. Za zniszczenia w szatni odpowiada drużyna, która ostatnio w niej 
przebywała. W szataniach oraz na obiekcie należy dbać o porządek.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
35. Koszt udziału w finałach diecezjalnych to 50 zł od drużyny (obejmuje 

wynajęcie sali, opłaty związane z organizacją itp.). Opłatę uiścić winien 
opiekun drużyny przed rozpoczęciem rozgrywek wobec ich organizatora.  

36. Ze względu na to, iż każdy ministrant i lektor jest ubezpieczony w szkole 
(NNW), dlatego organizatorzy nie doubezpieczają zawodników na czas 
trwania turnieju. Każdy zawodnik biorący udział w turnieju musi być 
zdrowy i nie mieć przeciwwskazań do udziału w nim.  

37. W sprawach spornych, o ile nie rozwiązują ich zapisy regulaminowe, 
decydują organizatorzy.  

38. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.  
39. Zgłoszenie udziału w rozgrywkach potwierdza akceptację powyższych 

zasad.


