
REGULAMIN 

I Memoriału im. Stanisława Syrdy 

KS BRONOWIANKA 2013 
1. I Memoriał im. Stanisława Syrdy jest dwudniowym turniejem piłki halowej rozgrywanym w hali sportowej Klubu 

Sportowego KS Bronowianka, 12-13 Stycznia 2013roku.  

2. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 16 drużyn dokonujących zgłoszeń: 

 Telefonicznie – (12) 636-94-33 sekretariat Klubu, 502566721 Grzegorz Augustyn  

 Mailowo – bronowiankacup@gmail.com 

 O udziale w turnieju, przy większej ilości chętnych, zadecyduje kolejność zgłoszeń, po wewnętrznej 

weryfikacji zgłoszeń. (Zgłoszenia do 20-12-1012r). 

3. Zespół biorący udział w turnieju może zgłosić maksymalnie 12 zawodników, w tym 2 bramkarzy. W drugim dniu 

turnieju dopuszczalne jest dokonanie najwyżej dwóch zmian w składzie.  

4. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, za co odpowiedzialny jest kierownik/trener danej drużyny. 

5. W fazie eliminacyjnej (pierwszy dzień) zespoły zostaną przydzielone (na podstawie losowania) do 2 grup po 8 

zespołów. W grupach gramy systemem “każdy z każdym” (1 mecz).   

Zespoły, które uplasują się na miejscach 1-4 z obu grup awansują do fazy mistrzowskiej (drugi dzień). Zespoły, 

które zajmą miejsca 5-8 z obu grup, kończą swój udział w Memoriale. Zespoły, które awansują do fazy 

mistrzowskiej, która rozegrana zostanie następnego dnia, zostaną podzielone na 2 grupy po 4 zespoły, mecze w 

grupach zostaną rozegrane systemem „każdy z każdym” (1 mecz). Do półfinałów awansują po 2 najlepsze zespoły 

z obu grup. Zespoły z miejsc 3-4 w grupie mistrzowskiej zagrają mecze o miejsca 5. i 7. w Memoriale. Drużyny, 

które przegrają swoje mecze półfinałowe rozegrają mecz o 3. miejsce, zaś zwycięzcy spotkają się w finale. W 

przypadku wyników remisowych w meczach o miejsca 1-8 o wygranej decyduje seria 3 rzutów karnych. 

6. Za wygrany mecz zespół otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, w przypadku porażki 0 punktów. 

7. Ilość zawodników w czasie gry 4 + 1 (bramkarz), zmiany tzw. „ hokejowe” przy stoliku sędziowskim. 

8. Czas gry nie będzie zatrzymywany: 

 Etap eliminacyjny: 1x12 minut bez  zmiany stron boiska,  

 Etap mistrzowski: 1x15 minut bez zmiany stron boiska, 

 Mecze o miejsca 1-8  1x20 minut bez zmiany stron boiska.  

9. Zabroniona jest gra " ciałem " oraz wszelkiego rodzaju wślizgi z wyjątkiem bramkarza we własnym polu karnym. 

10. Po aucie bramkowym bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką, piłka musi opuścić pole karne. Bramkarz nie może 

łapać piłki podanej nogą od swojego zawodnika. Polem karnym jest pole bramkowe do piłki ręcznej. 

11. Po aucie bocznym zawodnicy wprowadzają piłkę do gry nogą z linii lub zza linii bocznej boiska. 

12. Po dotknięciu piłki przez przedmioty stałe (sufit, tablica kosza), gra wznawiana będzie rzutem z autu z najbliższego 

miejsca z linii bocznej. 

13. Odległość zawodnika od piłki przy rzucie wolnym, wprowadzaniu piłki z autu i z rzutu rożnego – 5 m. 

14. Sędzia może ukarać zawodnika karą 2 minut. Jeżeli drużyna grając w osłabieniu straci bramkę, zawodnik ukarany 

może wejść wcześniej na boisko. 

15. W przypadku, gdy sędzia wykluczy zawodnika “czerwoną kartką”, zawodnik ten nie gra do końca meczu, a 

drużyna ukaranego przez 2 minuty gra w osłabieniu. Po wykluczeniu zawodnika organizatorzy podejmują decyzję 

o ewentualnym odsunięciu zawodnika od następnych zawodów.  

16. Punkt karny – w odległości 6 m od środka linii bramkowej. 

17. O kolejności miejsc w grupie decydują: 

a. Większa liczba zdobytych punktów w danym dniu Memoriału. 

b. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły w danym dniu Memoriału decydują 

kolejno: 

I. Wynik bezpośredniego spotkania, 

II. Lepsza różnica bramek w danym dniu Memoriału, 

III. Większa liczba zdobytych bramek w danym dniu Memoriału. 

c. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły przeprowadza się 

dodatkową punktację pomocniczą wyłącznie między zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), 

biorąc pod uwagę jedynie punkty oraz zdobyte i stracone gole w spotkaniach pomiędzy 

zainteresowanymi zespołami. O kolejności decydują: 

I. Suma punktów w tzw. „małej tabelce”, 

II. Lepsza różnica bramek w tzw. „małej tabelce”, 

III. Większa liczba zdobytych bramek w tzw. ”małej tabelce”, 

IV. Większa liczba zdobytych bramek w danym dniu Memoriału, 

V. Większa liczba zdobytych bramek w całym Memoriale. 

18. Organizator nie ubezpiecza uczestników Turnieju.  

19. Prowadzona jest klasyfikacja na najlepszego bramkarza, zawodnika oraz strzelca turnieju. 

20. Królem strzelców zostaje zawodnik z największą ilością strzelonych goli w całym Memoriale (gole zdobyte w 

dodatkowych seriach rzutów karnych nie są wliczane). 

21. W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

22. Wpisowe w wysokości 300 złotych należy wpłacić po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem turnieju przy 

składaniu listy zawodników lub wcześniej wpłacając na konto bankowe klubu: 

 PKO BP 76 1020 2906 0000 1502 0124 5026 (w tytule proszę wpisać:   I Memoriał im. Stanisława Syrdy i nazwę 

drużyny. Potwierdzenie przelewu bankowego należy przedstawić przed turniejem organizatorom). Nieuiszczenie 

wpłaty lub brak jej potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacją drużyny z Memoriału.  
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