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PPRRZZEEPPIISSYY  GGRRYY  --  PPIIŁŁKKAARRZZYYKKII 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

1.1 II Mistrzostwa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w piłkarzykach 

stołowych są integralną częścią  III Mistrzostw Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomiczne w halowej piłce nożnej. 

1.2 Reprezentować drużynę mogą tylko osoby wchodzące w skład drużyny 

walczącej w III Mistrzostwach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne               

w halowej piłce nożnej. 
 

2. DRUŻYNA 
 

2.1 W skład drużyny wchodzą 2 zespoły. 

2.2 Zespól składa się z dwóch zawodników (napastnik/obrońca) wspólnie dążących 

do osiągnięcia wygranej w secie. 

2.3 W każdym meczu drużynę mogą reprezentować inne zespoły. 

2.4 W dogrywce drużynę reprezentuje zespół wyłoniony z 4 członków drużyny 

biorących udział w tym meczu. 
 

3. PRZEBIEG ROZGRYWEK 
 

3.1 SYSTEM ROZGRYWEK 
3.1.1 Rozgrywki podzielone są na fazę grupową oraz pucharową. 

3.1.2 Każdy mecz trwa dwa sety. 

3.1.3 W każdym secie rozgrywanych jest 12 piłeczek. 

3.1.4 Po każdym secie następuje zmiana połowy boiska oraz zespołu 

serwującego. 

3.1.5 W fazie pucharowej, po dwóch remisowych setach następuje dogrywka. 

3.1.6 Zwycięzcą dogrywki zostaje drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 

dwie bramki. 

3.1.7 Po pierwszej bramce w dogrywce następuje zmiana zespołu serwującego. 

3.1.8 Ostatnią piłeczkę (serw) w dogrywce wprowadza sędzia. 

3.2 PRZEBIEG MECZU 
3.2.1 Mecz rozpoczyna się od ustawienia zespołów przy stole. 

3.2.2 Po stronie serwującej zaczyna mecz drużyna wymieniony jako pierwsza 

na rozpisce meczowej turnieju. 

3.2.3 Jeżeli drużyna nie rozpocznie gry w ciągu 2 minut od planowanego 

terminu rozpoczęcia spotkania, przegrywa mecz walkowerem. 

3.2.4 Drużyna, która przegrała mecz walkowerem, przegrywa spotkanie 

wynikiem 0:3. 

3.3 SERW 
3.3.1 Serwem jest rozpoczęcie gry (wprowadzenie piłki w ruch) przez 

upoważnioną do tego drużynę. 
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3.3.2 Upoważnioną  drużyną  jest  drużyna, która  ma prawo  serwować jako 

pierwsza zgodnie z punktem 3.2.2. 

3.3.3 Drużyna serwująca musi wyraźnie zapytać przeciwników czy są gotowi 

do rozpoczęcia gry. Piłkę można wprowadzić w ruch dopiero w chwili 

zgłoszeniu  gotowości  przez  przeciwników  lub  po upływie  10  sekund 

od zapytania o gotowość, jeżeli odpowiedź nie została udzielona. 

3.3.4 Maksymalny czas posiadania piłki w liniach ataku, pomocy                     

i obrony wynosi 15 sekund. Czas liczy się od pierwszego dotknięcia 

piłki danej linii. 

3.3.5 Niezastosowanie się do punktu 3.3.4 traktowane jest jako faul.               

Po upływie wyznaczonego czasu przyznaje się faul drużynie 

przeciwnej. 

3.4 MARTWA PIŁKA 
3.4.1 Za martwą piłkę uznaje się piłkę, która całkiem się zatrzymała i nie może 

być dotknięta przez żadnego piłkarzyka. 

3.4.2 W strefie obronnej poruszenia stołem dokonuje zespól w którego strefie 

znajduje się piłka. 

3.4.3 W strefie pomocy poruszenia stołem dokonuje drużyna wskazana przez 

sędziego. 

3.4.4 Jeżeli na skutek poruszania stołem przez przeciwników drużyna traci 

piłkę, piłka musi być jej zwrócona do linii, z której ją straciła. 

3.5 ZDOBYCIE BRAMKI 
3.5.1 Drużyna zdobywa bramkę, kiedy piłka wpadnie do bramki przeciwnika. 

3.5.2 Jeżeli piłka wpadnie i wypadnie z bramki, bramka zostaje uznana. 

3.5.3 Przed rozpoczęciem każdego seta drużyna ma obowiązek wyzerować 

licznik bramek znajdujący się na stole. 

3.5.4 Drużyna, która zdobyła bramkę, ma obowiązek zaznaczyć ją na liczniku. 

3.5.5 Strzelenie bramki bezpośrednio z serwu jest zabronione. 

3.6 ZMIANY POZYCJI 
3.6.1 Zmiana pozycji pomiędzy zawodnikami (napastnik/obrońca) jest   

dozwolona wyłącznie pomiędzy setami oraz po każdej bramce. 

3.6.2 W przypadku urazu fizycznego gracza następuje przerwa w meczu,  

która nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Jeżeli po tym czasie   

zawodnik nie jest w stanie przystąpić do gry, to drużyna ma prawo 

wprowadzić dodatkowego zawodnik lub skorzystać z zawodnika                

z drugiej pary. 

3.6.3 Piłka po przerwie spowodowanej kontuzją musi być wznowiona  

dokładnie z tego miejsca w którym się znajdowała podczas 

przerwania meczu. 

3.7 KRĘCENIE DRĄŻKIEM 
3.7.1 Obrót piłkarzyka  o więcej niż 360 stopni przed lub po uderzeniu                     

w piłkę jest zabroniony. 

3.7.2 Bramka  zdobyta z naruszeniem przepisu 3.7.1 nie jest uznawana                       

i  traktowana jako faul. 
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3.7.3 Jeżeli naruszono przepis 3.7.1, ale bramka nie została zdobyta, drużyna 

przeciwna decyduje, czy gra jest kontynuowana, czy wznawiana serwem 

z jej linii pomocy. 

3.8 WZNOWIENIA 
3.8.1 Wznowienie następuje, gdy drużyna niebędąca w posiadaniu piłki   

ingeruje w grę poruszając stołem. 

3.8.2 Wznowienie następuje z linii pomocy drużyny poszkodowanej lub ataku, 

w zależności od tego gdzie znajdowała się piłeczka w chwili popełnienia 

faulu przez przeciwnika. 

3.9 FAULE 
3.9.1 Zagrania i zachowania zawodników niezgodne z przepisami mogą być 

potraktowane jako faul. 

3.9.2 Faule są karane w następujący sposób: 

a) pierwszy faul - serw przeciwnika z linii pomocy lub ataku,                   

w zależności od strefy w której znajdowała się piłeczka w trakcie 

faulu, 

b) drugi faul - bramka przyznawana drużynie, przeciwko której 

popełniono faul, 

c) trzeci faul - set przyznawany drużynie, przeciwko której 

popełniono faul. 

3.10 PUNKTACJA MECZU 
3.10.1 Punktacja w meczach przedstawia się następująco: 

a) zwycięstwo - 3 pkt, 

b) remis - 1 pkt, 

c) porażka - 0 pkt. 

3.10.2 W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej   

drużyn, o zajętym miejscu decydują: 

a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b) korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami, 

c) korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi małymi 

bramkami, 

d) losowanie. 

3.11 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 
3.11.1 Przekleństwa i obelgi  są zabronione. Notoryczne  łamanie tego  przepisu  

może być ukarane dyskwalifikacją zawodnika przez organizatorów 

turnieju. 

3.11.2 Na stole nie wolno kłaść żadnych przedmiotów. 

3.11.3 Zabronione jest rozpraszanie przeciwników w jakikolwiek sposób. 

3.11.4 Jeżeli przeciwnik jest w posiadaniu piłki, zabronione jest uderzanie                   

w  bandę. W szczególności zabronione jest szybkie, regularne uderzanie   

w  jedną lub naprzemiennie w obie bandy. 

3.11.5 Zabronione jest odbieranie telefonów komórkowych w trakcie gry. 

3.11.6 Widzowie muszą zachowywać dystans od stołu, tak by nie przeszkadzać 

graczom w meczu. 
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5.1 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy.

5.2 Ostateczna interpretacja 

5.3 Tylko organizatorowi przysługuje  prawo interpretacji, oraz korekty  regulaminu  

o ile  owe zmiany miałyby wpłynąć na sprawne przeprowadzenie zawodów.

5.4 Każdy biorący udział w

warunki niniejszego regulaminu.
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3.11.7 Każdy 

na stosowną odległość przeszkadzających mu widzów.

3.11.8 Jeżeli któremuś z zawodników 

3.11.9 Jeżeli bramka zostaje zdobyta w sytuacji, gdy któremuś z graczy 

przeszkodzono, jest anulowana.

3.11.10 Drążki mogą być dotykane wyłącznie rękoma.

3.11.11 Regulowanie

zabronione.

3.11.12 Złamanie reguł zawartych w punktach 

ukarane faulem.
 

Sędzia podejmuje decyzje w zgodzie ze swą wiedzą.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy.

Ostateczna interpretacja 

Tylko organizatorowi przysługuje  prawo interpretacji, oraz korekty  regulaminu  

o ile  owe zmiany miałyby wpłynąć na sprawne przeprowadzenie zawodów.

Każdy biorący udział w

warunki niniejszego regulaminu.

III MISTRZOSTWA
KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

W HALOWJ PIŁCE NOŻNEJ
16 LISTOPAD

 
NR KONTA 34 2030 0045 1110 0000 0226 3570

 

gracz ma prawo zażądać od organizatorów odsunięcia 

na stosowną odległość przeszkadzających mu widzów.

Jeżeli któremuś z zawodników 

bramka zostaje zdobyta w sytuacji, gdy któremuś z graczy 

przeszkodzono, jest anulowana.

Drążki mogą być dotykane wyłącznie rękoma.

Regulowanie ustawienia

zabronione. 

anie reguł zawartych w punktach 

ukarane faulem. 

4.

Sędzia podejmuje decyzje w zgodzie ze swą wiedzą.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Tylko organizatorowi przysługuje  prawo interpretacji, oraz korekty  regulaminu  

o ile  owe zmiany miałyby wpłynąć na sprawne przeprowadzenie zawodów.

Każdy biorący udział w Mistrzostwach przez przystąpien

warunki niniejszego regulaminu.

 

III MISTRZOSTWA
KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

W HALOWJ PIŁCE NOŻNEJ
16 LISTOPADA 2014 

NR KONTA 34 2030 0045 1110 0000 0226 3570

gracz ma prawo zażądać od organizatorów odsunięcia 

na stosowną odległość przeszkadzających mu widzów.

Jeżeli któremuś z zawodników przeszkodzono, akcja zostaje powtórzona.

bramka zostaje zdobyta w sytuacji, gdy któremuś z graczy 

przeszkodzono, jest anulowana. 

Drążki mogą być dotykane wyłącznie rękoma.

ustawienia stołów, pola gry lub piłkarzyków jest 

anie reguł zawartych w punktach 

4. SĘDZIOWIE

Sędzia podejmuje decyzje w zgodzie ze swą wiedzą.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy.

regulaminu należy do organizatorów.

Tylko organizatorowi przysługuje  prawo interpretacji, oraz korekty  regulaminu  

o ile  owe zmiany miałyby wpłynąć na sprawne przeprowadzenie zawodów.

Mistrzostwach przez przystąpien

warunki niniejszego regulaminu. 

Miasta Gliwice

III MISTRZOSTWA 
KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

W HALOWJ PIŁCE NOŻNEJ
2014 - GLIWICE

NR KONTA 34 2030 0045 1110 0000 0226 3570

gracz ma prawo zażądać od organizatorów odsunięcia 

na stosowną odległość przeszkadzających mu widzów.

przeszkodzono, akcja zostaje powtórzona.

bramka zostaje zdobyta w sytuacji, gdy któremuś z graczy 

 

Drążki mogą być dotykane wyłącznie rękoma.

stołów, pola gry lub piłkarzyków jest 

anie reguł zawartych w punktach 3.

SĘDZIOWIE 

Sędzia podejmuje decyzje w zgodzie ze swą wiedzą.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy.

regulaminu należy do organizatorów.

Tylko organizatorowi przysługuje  prawo interpretacji, oraz korekty  regulaminu  

o ile  owe zmiany miałyby wpłynąć na sprawne przeprowadzenie zawodów.

Mistrzostwach przez przystąpien

Prezydent 

Miasta Gliwice

 
KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

W HALOWJ PIŁCE NOŻNEJ 
GLIWICE 

NR KONTA 34 2030 0045 1110 0000 0226 3570

gracz ma prawo zażądać od organizatorów odsunięcia 

na stosowną odległość przeszkadzających mu widzów. 

przeszkodzono, akcja zostaje powtórzona.

bramka zostaje zdobyta w sytuacji, gdy któremuś z graczy 

Drążki mogą być dotykane wyłącznie rękoma. 

stołów, pola gry lub piłkarzyków jest 

3.11.10 – 3.

 

Sędzia podejmuje decyzje w zgodzie ze swą wiedzą. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy.

regulaminu należy do organizatorów. 

Tylko organizatorowi przysługuje  prawo interpretacji, oraz korekty  regulaminu  

o ile  owe zmiany miałyby wpłynąć na sprawne przeprowadzenie zawodów.

Mistrzostwach przez przystąpienie  do  niego akceptuje  

 

Miasta Gliwice 

Ekonomiczne

KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

NR KONTA 34 2030 0045 1110 0000 0226 3570 

gracz ma prawo zażądać od organizatorów odsunięcia 

 

przeszkodzono, akcja zostaje powtórzona.

bramka zostaje zdobyta w sytuacji, gdy któremuś z graczy 

stołów, pola gry lub piłkarzyków jest 

3.11.11 może być 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy. 

 

Tylko organizatorowi przysługuje  prawo interpretacji, oraz korekty  regulaminu  

o ile  owe zmiany miałyby wpłynąć na sprawne przeprowadzenie zawodów.

ie  do  niego akceptuje  

Prezes Zarządu

Katowickiej 

Specjalnej Strefy 

Ekonomiczne

KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ 

3/ 4 

gracz ma prawo zażądać od organizatorów odsunięcia                 

przeszkodzono, akcja zostaje powtórzona. 

bramka zostaje zdobyta w sytuacji, gdy któremuś z graczy 

stołów, pola gry lub piłkarzyków jest 

.11 może być 

Tylko organizatorowi przysługuje  prawo interpretacji, oraz korekty  regulaminu  

o ile  owe zmiany miałyby wpłynąć na sprawne przeprowadzenie zawodów. 

ie  do  niego akceptuje  

Zarządu 

Katowickiej 

Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej S.A. 

                


