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Regulamin Finałów Diecezjalnych  

XXVI Mistrzostw LSO w piłce nożnej  

o Puchar Biskupa Jana Wątroby 

 

1. W Finałach Diecezjalnych biorą udział zwycięzcy etapu dekanalnego  

z poszczególnych kategorii: 

- Kategoria Lektor Młodszy – 18 lutego 2023 r. godz. 9:00 – Hala Sportowa - 

Rzeszów ul. Miłocińska 42. 

- Kategoria Ministrant – 25 lutego 2023 r. godz. 9:00 – Szkoła Sióstr Pijarek  

ul. Sanocka 70. 

- Kategoria Lektor Starszy – 4 marca 2023 r. godz. 9:00 – Hala Sportowa - Rzeszów 

ul. Miłocińska 42. 

• Losowanie fazy grupowej odbędzie się na Facebook – LSO Diecezji 

Rzeszowskiej 

- Kat. Lektor Młodszy – 17 lutego 2023 r. godz. 20:00 

- Kat. Ministrant – 24 lutego 2023 r. godz. 20:00; 

- Kat. Lektor Starszy – 3 marca 2023 r. godz. 20:00 

2. W czasie rozgrywek zawodnik zobowiązany jest do posiadania legitymacji 

ministranckiej. Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach musi przedstawić na 

żądanie sędziego lub organizatora ważną legitymację ministrancką. (Brak powoduje 

dyskwalifikację zawodnika). 

3. Każda drużyna musi posiadać opiekuna w czasie całego turnieju. Może to być 

ksiądz opiekun LSO lub wyznaczona przez niego pełnoletnia osoba.  

4. Każdy opiekun przywozi podpisana ̨ listę ̨ zawierająca ̨ skład drużyny wraz  

z danymi zawodników /wzór - załącznik/. 
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5. 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.  

6. Kategorie*: 

- Ministrant (roczniki 2011-2015)  

- Lektor młodszy (roczniki 2007-2010)  

- Lektor starszy (roczniki 2002-2006)  

* Kategorie wiekowe według wskazań organizatorów etapu ogólnopolskiego  

7. W grze bierze udział czterech zawodników i bramkarz. Ilość zawodników  

w drużynie - razem z rezerwowymi - nie może przekroczyć dziesięć osób.  

8. Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać komplet strojów z numerami. 

9. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której „starszy” zawodnik grałby  

w „młodszej” kategorii. Natomiast zawodnik z „młodszego” rocznika może 

grać w „starszej” kategorii. Zawodnik może grać ́ tylko w jednej drużynie tzn. 

że - na przykład - zawodnik z kategorii „Lektor młodszy” może grać  

w drużynie kategorii „Lektor starszy” ale wtedy nie może już grać w drużynie 

kategorii „Lektor młodszy”.  

10. Czas gry:  

- 10 minut - faza grupowa 

- 2 x 6 minut ze zmiana ̨ stron – faza pucharowa 

Organizator może zmienić czas trwania meczów.  

11.  W rozgrywkach stosuje się system rozgrywek grupowych, a następnie system 

pucharowy. Punktacja w systemie grupowym: za zwycięstwo 3 pkt, remis  

1 pkt, przegrana 0 pkt. 

12.  W wypadku identycznego bilansu punktowego o zwycięstwie w grupie 

decydują (kolejno):  

- Bezpośredni mecz między drużynami 

- Bilans bramkowy (ilość goli strzelonych – straconych)  

- Ilość bramek strzelonych 

- Losowanie 
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13.  Począwszy od gier pucharowych w przypadku remisu sędzia zarządza serię 3 

rzutów karnych. W przypadku niewyłonienia zwycięzcy zespoły wykonują na 

przemian rzuty karne, aż do wyłonienia zwycięzcy. 

14.  Przy rzucie z autu, rożnym lub wolnym odległość od piłki przeciwnika 

powinna wynosić min. 3 metry. 

15.  Przy rzucie z autu, rożnym lub wolnym zawodnik ma 5 sekund na wznowienie 

gry. Jeśli piłka nie zostanie zagrana sędzia dyktuje rzut wolny pośredni dla 

drużyny przeciwnej.  

16. Bramkarz wyprowadza piłkę do gry ręką z pola karnego, w dowolne miejsce 

na boisku. 

17. Nie obowiązuje limit podań do bramkarza. Bramkarz nie może zdobyć bramki 

przy wznowieniu gry ręką. 

18.  Rzut autowy wykonuje się nogą z lini lub zza lini bocznej boiska. Nie można 

bezpośrednio z autu zdobyć bramki. 

19.  Zmiany odbywają się w systemie hokejowym w strefie zmian, najpierw 

zawodnik opuszcza plac gry, następnie wchodzi zmiennik. 

20.  Przepis o spalonym nie obowiązuje 

21.  Za wykroczenia w grze lub niesportowe zachowanie, sędzia może ukarać 

zawodnika   2 minutową karą (żółta kartka), a nawet odsunięciem od całego 

spotkania (czerwona kartka) 3 minuty kary dla drużyny.  

22.  W przypadku kary, w momencie utraty bramki drużyna może uzupełnić skład 

o wykluczonego zawodnika.  

23. Zawodnik może zostać wykluczony za: 

- umyślne kopnięcie, usiłowanie lub uderzenie przeciwnika 

- zaatakowanie w sposób brutalny lub wślizgiem od tyłu 

- użycie słów wulgarnych 

- popełnienie innego wykroczenia, które sędzia uzna za wybitnie niesportowe 

zachowanie 

24. Rozgrywki będą prowadzone przez Kolegium Sędziów z PODKARPACKIEGO ZPN 

w Rzeszowie, za pośrednictwem Organizatora. 
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25. W razie otrzymania żółtej lub czerwonej kartki przez zawodnika rezerwowego, 

trenera lub opiekuna schodzi zawodnik z placu gry. 

26. Otrzymanie czerwonej kartki eliminuje zawodnika z kolejnego meczu  

27. Do gry używać należy sportowego obuwia  

28. Obowiązuje bezwzględny zakaz atakowania przeciwnika wślizgiem nogami, 

każde takie przewinienie karane jest rzutem wolnym bezpośrednim,  

a w szczególnych przypadkach wykluczeniem z gry. Wyjątki to wślizgi ratujące 

(np. Wybicie z pustej bramki) bez udziału przeciwnika. Gra „bark w bark” jest 

dozwolona. 

29. Za wybryki chuligańskie na boisku bądź obiekcie zawodnik lub cała drużyna 

będą zdyskwalifikowani do końca trwania rozgrywek. 

30. Za zniszczenia w szatni odpowiada drużyna, która ostatnio w niej przebywała. 

31. Za rzeczy pozostawione na terenie hali Organizator nie odpowiada. 

32. Koszt udziału w Finałach Diecezjalnych wynosi 20 zł od uczestnika. 

33. Łączna pula nagród indywidualnych i drużynowych wynosi 6 tys. zł. 

34. Opiekunowi i uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania aktualnie 

obowiązujących przepisów sanitarnych. 

35. Organizatorzy w ramach pakietu dla uczestnika ubezpieczają każdą osobę od NNW 

rywalizacji sportowej na kwotę 10.000 zł. 

36. Zwycięzcy Finału Diecezjalnego zagrają w XVII Mistrzostwach LSO o Puchar 

„KnC” w Gnieźnie w dniach 26-27 czerwca 2023 r. 

37. W sprawach spornych, o ile nie rozwiązują ich przepisy ogólne, decydują 

organizatorzy.  

38. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.  

39. Zgłoszenie udziału w rozgrywkach potwierdza akceptację powyższych zasad. 


