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RREEGGUULLAAMMIINN  ZZAAWWOODDÓÓWW  
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 

Celem turnieju jest wyłonienie Mistrza Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej na rok 2014, upowszechnianie kultury fizycznej oraz propagowanie 
aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez rywalizację sportową, który pozwala 
budować właściwe relacje wśród pracowników firm biorących udział w zawodach. 

 

 

2. CZAS I MIEJESCE ROZGRYWANEGO TURNIEJU 
 

Mecze będą odbywać się w dniu 16 listopada 2014 w Gliwicach na  Hali 
Widowiskowo – Sportowej  „GÓRNYCH WAŁÓW” przy ulicy Górnych Wałów 29. 
 

Rozpoczęcie turnieju planowane jest na godzinę 8:00 w/w dnia. 
 

Uczestników w/w rozgrywek obowiązują postanowienia niniejszego dokumentu. 
 

3. KOSZTY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W TURNIEJU 
 

3.1 Wysokość wpisowego wynosi 1 200 zł brutto od drużyny. 
3.2 Na koszty związane z udziałem drużyny składają się:  

• ciepły posiłek i napoje dla każdego zawodnika i kierownika drużyny,  

• puchary, medale oraz nagrody,  

• płyta DVD ze zdjęciami oraz filmem,  

• obsługa medyczna i sędziowska,  

• ubezpieczenie zawodników, 

• organizacja i obsługa zawodów, 

• wynajęcie hali sportowej. 
 

4. ZASADY UCZESTNICTWA 
 

4.1 W rozgrywkach mogą brać udział drużyny składające się tylko i wyłącznie                
z pracowników danego przedsiębiorstwa, którego siedziby znajdują się na terenie  
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
4.2 Do zawodów nie zostaną dopuszczone drużyny, które nie składają się w całości       
z zawodników firmy zgłaszającej swój udział w turnieju zgodnie z informacją zawartą 
w punkcie 4.1. 
4.3 Do rozgrywek nie są również dopuszczeni zawodnicy grający aktualnie                              
w T-Mobile Ekstraklasie, I, II, III lidze ogólnopolskiej, Centralnej Lidze Juniorów 
oraz Ekstraklasie Futsalu. W tym wypadku organizator będzie brał pod uwagę czynnie 
grające osoby, które są zawodnikami powyższych lig w trakcie obecnej rundy, bądź 
byli zawodnikami w ostatniej zakończonej rundzie, mającej miejsce przed zawodami, 
jeżeli obecnie nie są prowadzone owe rozgrywki. 

 

 



 

 
 
 
 

Stowarzyszenie 
Sportowo-Edukacyjne 

„FeByS” 
 
 
 
 
 
 
 

ADRES: 
ul. Kościuszki 35 
44-100 Gliwice 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT: 
tel. 32 724 09 86 
febys@febys.org 
www.febys.org 
 
 
 
 
 
 
 
KRS      0000410740 
 
REGON  242851408 
 
NIP   969-16-05-175 

 

III MISTRZOSTWA 
KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ 

W HALOWJ PIŁCE NOŻNEJ 
16 LISTOPADA 2014 - GLIWICE 

 
                                       NR KONTA 34 2030 0045 1110 0000 0226 3570 

 

2/ 5 
 

 
4.4 W turnieju mogą wziąć udział wyłącznie drużyny, które do dnia                            
20 października 2014 roku prześlą drogą mailową do organizatora czytelnie 
wypełniony i podpisany formularz zatytułowany „KARTA ZGŁOSZENIA”,                       
na którym znajdują się odpowiednie pieczątki i podpisy. Powyższy dokument jest 
integralną częścią tego regulaminie. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń. 
4.5 Każda drużyna przystępująca do zawodów na podstawie przesłanego zgłoszenia 
zobowiązana jest do wpłacenia kwoty wpisowego najpóźniej do dnia                                 
28 października 2014 roku na podstawie wysłanego przez organizatora rachunku. 
Brak w/w wpłaty powoduje nie uwzględnienie drużyny w terminarzu rozgrywek               
i nie dopuszczenie jej do turnieju, chyba że został ustalony indywidualny termin 
płatności. 
4.6 Zespoły biorące udział w zawodach muszą czytelnie wypełniony formularz 
zatytułowany „SKŁAD DRUŻYNY” przesłać do 10 dni przed turniejem wraz                 
z niezbędnymi podpisami do organizatora drogą poczty elektronicznej na adres: 
miroslaw.lubszczyk@febys.org. 
4.7 Drużyna na formularzu „SKŁAD DRUŻYNY” może wpisać od 5 do 16 osób, 
przy czym na turniej może zabrać maksymalnie 11 zawodników z listy, w tym 
grającego kierownika lub trenera drużyny. 
4.8 Podczas rozgrywania turnieju nie ma możliwości dopisywania  zawodników                  
na listę zgłoszonych osób z danej drużyny jaką otrzymał organizator. 
4.9 W meczach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni              
i potwierdzeni do rozgrywek na formularzu „SKŁAD DRUŻYNY”. Lista 
zgłoszeniowa powinna zawierać nazwisko i imię, a także numer zawodnika na stroju 
biorącego udział w rozgrywkach. Zawodnik grający, a nie wpisany na listę 
zawodników, w takiej sytuacji jest kara walkowera dla drużyny przeciwnej.   
4.10 Każdy zawodnik biorący udział w zawodach musi mieć przy sobie dowód 
osobisty bądź inny dokumentu ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość.                     
Z prośbą o okazanie takiego dokumentu organizator zwraca się do osoby                            
w przypadku prośby kierownika drużyny przeciwnej w celu potwierdzenia tożsamości 
tejże osoby. Brak takiego dokumentu powoduje, iż zawodnik ten nie ma prawa                 
do udziału w danym spotkaniu oraz całym rozgrywanym turnieju. 
4.11 Na podstawie otrzymanego formularza „SKŁAD DRUŻYNY” zostanie 
dokonane sprawdzenie zgłoszonych zawodników odnośnie potencjalnej 
przynależności do którejkolwiek z drużyn wymienionych w punkcie 4.3 powyższego 
dokumentu. 
4.12 W sytuacji potwierdzenia przynależności danego zawodnika znajdującego się              
na formularzu „SKŁAD DRUŻYNY” do klubu grającego w ligach wymienionych              
w punkcie 4.3 organizator informuje o tym fakcie kierownika drużyny poprzez pocztę 
elektroniczną oraz telefonicznie. W takiej sytuacji jeżeli zawodnik ten weźmie udział 
w spotkaniu, mecz ten zostanie zweryfikowany jako walkower dla drużyny 
przeciwnej, zgodnie z przepisami zawartymi w poniższym dokumencie. 
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4.13 Drużyna biorąca udział w zawodach musi występować w jednolitych strojach 
oraz odpowiednim obuwiu jakim są tzw. halówki. Osoby grające w lankach (korki) 
lub innym obuwiu nie zostaną dopuszczeni do gry. 
4.14 W przypadku kiedy dwie drużyny będą miały podobne kolory swoich strojów 
wtedy o tym kto zakłada narzutki decyduje rzut monetą. 
 

5. NAGRODY 
 

5.1 Nagrody dla zespołów za zajęcie miejsc od 1 do 3: 

•  I miejsce - puchar, medale, nagroda finansowa o wartości 1000 zł, nagrody 
rzeczowe, 15% rabatu przy udziale w kolejnym turnieju organizowanym przez 
Stowarzyszenie „FeByS” oraz udział w IV edycji turnieju bezpłatnie jako obrońcy 
tytułu. 

•  II miejsce - puchar, medale i nagrody rzeczowe, 10% rabatu przy udziale             
w kolejnym turnieju organizowanym przez Stowarzyszenie „FeByS”. 

•  III miejsce - puchar, medale i nagrody rzeczowe, 5% rabatu przy udziale               
w kolejnym turnieju organizowanym przez Stowarzyszenie „FeByS”. 

5.2 Nagrody indywidualne: 

• Najlepszy piłkarz turnieju – statuetka i nagroda rzeczowa. 

• Król strzelców – statuetka i nagroda rzeczowa. 

• Najlepszy bramkarz turnieju – statuetka i nagroda rzeczowa. 
5.3 Pozostałe nagrody: 

• Puchar Fair Play za wzorowe, sportowe zachowanie drużyny. 

• Zespoły, którym nie udało się wywalczyć miejsca na podium otrzymają 
pamiątkową statuetkę za udział w turnieju. 

• Każda drużyna otrzyma upominki, płytę DVD ze zdjęciami oraz film                    
z udziału w turnieju. 

 

6. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY TURNIEJU 
 

6.1 Szczegółowe informacje na temat składu grup oraz terminarza rozgrywek 
zostaną przygotowane i przesłane do uczestników nie później niż 10 dni przed 
rozpoczęciem zawodów. 
6.2 Wszystkie spotkania prowadzone będą przez dwóch sędziów. 
6.3 Zawody podzielone są na fazę grupową i pucharową. 
6.4 Czas gry co najmniej 2 x 10 minut plus czas potrzebny na zmianę stron. Czas gry 
może być zmieniony przez organizatora jeżeli będzie to wymagane do sprawnego 
przeprowadzenia zawodów. O zatrzymaniu czasu gry decyduje tylko sędzia. 
6.5 Każdy zespół podczas spotkania ma prawo poprosić o 1 minutową przerwę            
tzw. „czas”. Taką potrzebę zgłasza kapitan lub kierownik danej drużyny. „Czas” dla 
drużyny można otrzymać wyłącznie wtedy, gdy drużyna prosząca o niego jest  w 
posiadaniu piłki,  a ta nie bierze udziału w grze (opuściła boisko, bądź stały fragment 
gry). 
6.6 Spotkanie należy zweryfikować jako walkower 0:5 na niekorzyść danej drużyny: 



 

 
 
 
 

Stowarzyszenie 
Sportowo-Edukacyjne 

„FeByS” 
 
 
 
 
 
 
 

ADRES: 
ul. Kościuszki 35 
44-100 Gliwice 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT: 
tel. 32 724 09 86 
febys@febys.org 
www.febys.org 
 
 
 
 
 
 
 
KRS      0000410740 
 
REGON  242851408 
 
NIP   969-16-05-175 

 

III MISTRZOSTWA 
KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ 

W HALOWJ PIŁCE NOŻNEJ 
16 LISTOPADA 2014 - GLIWICE 

 
                                       NR KONTA 34 2030 0045 1110 0000 0226 3570 

 

4/ 5 
 

a) w przypadku nie stawienia się na zawody (lub spóźnienia się powyżej                   
5 minut), 

b) w której brał udział nieuprawniony do gry zawodnik (nie był zgłoszony                      
do rozgrywanego turnieju, bądź został złamany punkt 4.3 powyższego 
regulaminu). 

6.7 Punktacja w meczach przedstawia się następująco: 
a) za zwycięstwo –  3 pkt, 
b) za remis  –  1 pkt, 
c) za porażkę  –  0 pkt. 

6.8 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) ilość zdobytych bramek, 
d) seria rzutów karnych, 
e) losowanie jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia serii rzutów karnych. 

6.9 W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy kapitana drużyny 
zainteresowanej o wyjaśnienie wszelkich spraw spornych z organizatorem najpóźniej 
przed rozpoczęciem meczu, którego dany wniosek dotyczy. 
6.10 Szczegółowe przepisy gry według których odbędą się zawody znajdują się             
w odrębnym załączniku zatytułowanym „PRZEPISY GRY - FUTSAL”. 

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 

7.1 Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. 
7.2 Podczas trwania zawodów organizator zapewnia ubezpieczenie                         
NNW dla wszystkich zawodników oraz pierwszą pomoc medyczną. W sytuacji kiedy              
w zawodach wezmą udział osoby chore, których stan zdrowia nie pozwalał                    
na udział w turnieju,  a o tym organizator nie został poinformowany przez kierownika 
drużyny w formie pisemnej, to organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności                 
za wypadki tych osób, a także ich konsekwencje. 
7.3 W hali sportowej wszyscy uczestnicy winni podporządkować się Regulaminowi 
Hali Sportowej, pracownikom hali oraz organizatorom rozgrywek. 
7.4 Za zniszczenia na obiekcie hali sportowej bądź miejscu zakwaterowania 
spowodowane przez uczestników turnieju obciążone zostaną osoby odpowiedzialne. 
7.5 Zespół ma prawo do wycofania swojego udziału z zawodów nie ponosząc 
jakichkolwiek kosztów jeżeli zrobi to najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem 
turnieju. Może tego dokonać telefonicznie, a dodatkowo musi potwierdzić to pisemnie 
wysyłając taką informacje drogą mailową do organizatora na adres 
miroslaw.lubszczyk@febys.org. Jeżeli taka informacja wpłynie w terminie                             
z zachowaniem w/w zakresu czasu, a w dodatku została już dokonana płatność                  
za udział, to organizator zobowiązuje się do zwrócenia otrzymanych środków 
pieniężnych do 10 dni od daty zakończenia turnieju. W pozostałych przypadkach 
uiszczone wpisowe nie podlega zwrotowi. 
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7.6 We wszystkich sprawach dotyczących w/w rozgrywek, a nie objętych przepisami 
niniejszego 
7.7 Tylko organizatorowi przysługuje prawo interpretacji, oraz korekty regulaminu 
o ile owe zmiany miałyby wpłynąć na sprawne przeprowadzenie zawodów.
7.8 Zespoły biorące udział w turnieju futsalowym walczą jednocześnie 
w Mistrzostwach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w piłkarzykach 
stołowych
w załączniku zatytułowanym
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niniejszego dokumentu
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o ile owe zmiany miałyby wpłynąć na sprawne przeprowadzenie zawodów.

Zespoły biorące udział w turnieju futsalowym walczą jednocześnie 
w Mistrzostwach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w piłkarzykach 
stołowych. Zawody 
w załączniku zatytułowanym
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We wszystkich sprawach dotyczących w/w rozgrywek, a nie objętych przepisami 
dokumentu rozstrzygają tylko organizatorzy.

Tylko organizatorowi przysługuje prawo interpretacji, oraz korekty regulaminu 
o ile owe zmiany miałyby wpłynąć na sprawne przeprowadzenie zawodów.

Zespoły biorące udział w turnieju futsalowym walczą jednocześnie 
w Mistrzostwach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w piłkarzykach 
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We wszystkich sprawach dotyczących w/w rozgrywek, a nie objętych przepisami 

Tylko organizatorowi przysługuje prawo interpretacji, oraz korekty regulaminu          

Zespoły biorące udział w turnieju futsalowym walczą jednocześnie                                
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