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1. Cel turnieju: 

 

 Popularyzacja piłki nożnej wśród pracowników sektora energetyki, 

 Zacieśnienie więzów sportowych i współpracy pomiędzy zakładami branży 
energetycznej, 

 Wyłonienie najlepszych zespołów piłkarskich objętych działalnością Federacji 
Sportowej „Energetyk”. 

 

2. Organizator: 

 

 Federacja Sportowa „Energetyk” 

Telefon: 22 629 40 76  

Faks: 22 629 40 76  

Telefon komórkowy: 605-265-617 

 

3. Termin i miejsce: 

 

 Turniej odbędzie się w dniach 23 - 26 maja 2019 r. na boiskach piłkarskich 

Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku, 

 Zakwaterowanie i wyżywienie – hotel Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku. Ze 

względu na ograniczoną ilość miejsc zakwaterowanie w COS według kolejności 
wpłat. Pozostałe osoby będą zakwaterowane w innym ośrodku. Dla uczestników 

dodatkowo możliwość nieodpłatnego korzystania z basenu, pod warunkiem 

posiadania stroju do kąpieli: slipki (nie szorty) i czepki. 

 

4. Uczestnictwo: 

 

 W turnieju mogą uczestniczyć reprezentacje zakładów pracy przemysłu 
energetycznego złożone z pracowników danego zakładu i pracowników tzw. 
„spółek – córek”, 

 W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy grający w klubach sportowych,  

 Zgłoszenie powinno być potwierdzone przez kierownika zakładu lub kierownika 

działu kadr, 

 Udział osoby nieuprawnionej powoduje przegranie meczu walkowerem. 

 Drużyna może się składać z dowolnej ilości zawodników. 
 

 

5. Informacje techniczne: 

 Rozgrywki odbywają się boisku piłkarskim na sztucznej trawie (dwa boiska 

usytuowane na połowie boiska piłkarskiego).  
 Bramki występują w rozmiarze 2m x 5m. 
 Czas gry fazy eliminacyjnej 2 x 15 min, przerwa 5 min. 

 Czas gry fazy finałowej 2 x 20 min, przerwa 5 min.  
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 Zespoły występują w sześcioosobowych składach /bramkarz + pięciu 
zawodników w  polu/.Gra może być rozpoczęta w sytuacji, gdy drużyna liczy 4 
zawodników.  Godzina w terminarzu jest godziną rozpoczęcia meczu. 

 Zawodnicy muszą występować w jednolitych strojach sportowych i w obuwiu 
sportowym/ halówki, zimówki (tzw. turfy), lanki /. Nie wolno grać w butach  
z metalowymi lub plastikowymi wkrętami.   

 Zastrzeżenia dotyczące składu drużyny przeciwnej można zgłaszać do czasu 

rozpoczęcia II połowy. Uwagi dotyczące składu drużyny przeciwnej zgłoszone 
po rozpoczęciu II połowy i po spotkaniu nie będą uwzględnione przez sędziego  
i organizatora. 

 Cztery najwyżej sklasyfikowane drużyny zostaną rozstawione w kolejnej edycji 
mistrzostw Polski energetyków w piłce nożnej 6-cio osobowej. 

 Zgłoszone drużyny otrzymają szczegółowy harmonogram rozgrywek na miejscu 

w dniu losowania. 

 

 

 

6. Organizacja rozgrywek:   

 Szczegółowy system rozgrywek, ilość grup i rozgrywki fazy finałowej 
uzależnione będą od ilości drużyn przystępujących do Mistrzostw i będą podane 

na stronie internetowej Organizatora przed rozpoczęciem zawodów po 

zamknięciu listy drużyn, najpóźniej 17 maja 2019 roku.    

 Faza Grupowa – mecze odbywają się systemem każdy z każdym. Za zwycięstwo 
drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt. Drużyna, która 

wygra walkowerem otrzymuje 3 pkt. i 3:0 w bramkach.  

 O kolejności w tabeli decyduje:  
➢ po pierwsze większa ilość zdobytych punktów  

➢ po drugie wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi 

drużynami – w przypadku 3 lub więcej takich drużyn tworzymy małą tabelkę  
➢ po trzecie lepsza różnica bramek  

➢ po czwarte większa ilość zdobytych bramek  

➢ po piąte losowanie  

 Faza Finałowa – tzw. play-off – uzależniona jest od ilości zgłoszonych drużyn, 

szczegółowe zasady rozgrywek fazy finałowej uzależnione będą od ilości drużyn 
przystępujących do Mistrzostw i będą podane przed rozpoczęciem zawodów, 

najpóźniej 17 maja 2019 roku.  
 Podział na grupy zostanie dokonany na odprawie kierowników w dniu 

23.05.2019 o godz. 20.00 w drodze losowania, 

 

 

 

7. Przepisy gry  

 W czasie turnieju obowiązują przepisy FIFA z niżej wymienionymi wyjątkami: 
➢ dopuszczalna jest dowolna liczba zmian w wyznaczonej strefie. 
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Nieprawidłowo przeprowadzoną zmianę sędzia może potraktować jako 
niesportowe zachowanie i ukarać zawodnika wchodzącego karą jednominutową.  
➢ Rzuty wolne pośrednie i bezpośrednie – ustawienie muru drużyny przeciwnej 
w odległości 5 metrów od piłki  
➢ Rzut karny – wykonywany jest z odległości 7 metrów od bramki.   

➢ Rzut z autu wykonywany jest nogą, piłka stojąca, ustawiona na lub przed linią  
boiska, mur ustawiamy w odległości 5 metrów od piłki   
➢ Bramkarz wprowadza piłkę do gry wyłącznie rękoma  
➢ W trakcie meczów występuje zakaz gry wślizgiem (w kontakcie  
z przeciwnikiem)  

➢ Kary – sędziowie mogą nakładać na zawodników kary: jednominutowe, 
dwuminutowe i czerwona kartka. Zawodnik wykluczony z gry przez karę 
czasową może powrócić na boisko po minięciu kary czasowej lub po straconej 
bramce.  

➢  Zawodnik wykluczony z gry – czerwona kartka - nie może powrócić już do 
gry w tym spotkaniu. Po upływie 2 minut,  może wejść na boisko inny zawodnik 
z tej drużyny. Zawodnik ukarany czerwoną kartką automatycznie pauzuje 
minimum jeden mecz.   

➢ W przypadku czynnego znieważenia sędziego / uderzenie, oplucie itp./ sędzia 
natychmiast zakończy zawody. Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako 
walkower przeciwko drużynie, której zawodnik zawinił. Zawodnik, który dopuści 
się do takiego czynu, zostanie usunięty z zawodów. 

 

 

 

8. Zasady finansowania: 

 Koszty przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają zakłady 
uczestniczące w turnieju, koszt pobytu tj. wyżywienia i noclegu, wynosi 650 zł 
od osoby, 

 Pobyt drużyny zaczyna się od kolacji 23.05. br., a kończy śniadaniem 26.05. br., 

 Drużyna zgłoszona do turnieju płaci wpisowe w wysokości 1 000 zł od drużyny 
jako pokrycie części kosztów organizacyjnych imprezy, 

 Zasadnicze koszty organizacyjne ponosi organizator, opłatę z tytułu pobytu 
drużyny w wysokości 650 zł od osoby oraz 1000 zł wpisowego za drużynę należy 
wpłacić na konto organizatora: 61 1160 2202 0000 0000 5515 9047  

z dopiskiem „Nazwa drużyny oraz MPE w Piłce Nożnej” w terminie  do  06  maja 

br. 
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9. Nagrody: 

 

 Za zajęcie miejsca I do IV zespoły otrzymają puchary i dyplomy, za miejsca od V do 

VIII dyplomy, za miejsca pozostałe dyplomy uczestnictwa, a za miejsca od V – 

również statuetki uczestnictwa, 

 Za miejsca I do III medale, 

 Zwycięski zespół otrzyma nagrody rzeczowe, 

 Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają okolicznościowe upominki, 
 Nagrody indywidualne zostaną przyznane królowi strzelców turnieju (w przypadku 

równej ilości bramek decyduje miejsce w klasyfikacji drużynowej ekipy, którą 
reprezentuje dany zawodnik), a także najlepszemu bramkarzowi. 

 

10. Terminy zgłoszeń: 

 

 Zgłoszenie należy do dnia 06.05.2019 r. przesłać faksem (na numer 22 629 40 76) 

lub mailem (na adres:sekretariat@fsenergetyk.com) bądź listem na adres: Federacja 

Sportowa „Energetyk” Al. Jerozolimskie 91 lok. 512, 02-001 Warszawa. 

 Zgłoszenie powinno zawierać imienną listę zawodników potwierdzoną przez 
kierującego danym zakładem pracy lub kierownika działu kadr oraz dowód wpłaty  

 Ewentualne zmiany personalne wśród zawodników możliwe są do 16 maja 2019. 

 

11. Postanowienia końcowe: 

 

 Organizator ligi zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w trakcie 
meczów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób 
chorych i wynikających z tego wypadków i urazów. Zaleca się, aby zawodnicy 

biorący udział przeszli badania lekarskie.  
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni ani na 

boisku   

 Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z przestrzeganiem regulaminu i przepisów 
gry. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu organizator może nałożyć na 
drużynę lub zawodnika karę:  

 - Walkower dla drużyny przeciwnej  

 - usunięcie zawodnika lub drużyny z turnieju bez możliwości wycofania wpisowego.  
 Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.   

 Akredytacja drużyn w hotelu COS przy ul. Plażowej 8 w Szczyrku, w dniu 23.05. od 

godz. 16.00, 

 Ubezpieczenia zawodników na przewóz w gestii zakładów delegujących, 
 Dodatkowe ubezpieczenia w trakcie rozgrywania meczów zapewnia organizator, 

 Opiekunowie drużyn ponoszą pełną odpowiedzialność (w tym materialną) za 
zachowanie zawodników swoich zespołów w trakcie zawodów, 

 Zawodnicy są obowiązani do posiadania dowodów osobistych, 
 Sprzęt do gry (piłki) oraz obsługę sędziowską zapewnia organizator, 
 Piłki do rozgrzewki zapewnia drużyna we własnym zakresie, 
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 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, 

 W sprawach spornych oraz nieuregulowanych regulaminem rozstrzyga na miejscu 

Komisja Odwoławcza w składzie: 
- Przedstawiciel Federacji Sportowej „Energetyk”- przewodniczący 

- Przedstawiciel Komisji Sędziowskiej- członek 

- Przedstawiciel zawodników – członek 

Drużyny mają prawo do wnoszenia protestów, które należy składać do Komisji na 
piśmie łącznie z wadium w wysokości 200,- zł., które podlega zwrotowi w 
przypadku uznania protestu. 

Komitet Organizacyjny 

Mistrzostw Polski Energetyków  

w Piłce Nożnej 6-osobowej 
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