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    REGULAMIN (z dnia 26.03.15r.) 

Zawodów Sportowych Dnia Sportu WZiKS, 12.05.2015 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1. W rozgrywkach podczas Dnia Sportu może wziąć udział reprezentacja wydziału 

WZiKS, która składa się tylko i wyłącznie ze studentów i pracowników UJ.  

 

2. Do zawodów kwalifikowane są drużyny wg zasady: kolejności zgłoszeń, a po terminie 

zgłoszenia w przypadku wolnych miejsc tj. niezgłoszenia się w terminie odpowiedniej 

liczby drużyn, do zawodów kwalifikowana jest kolejna drużyna, której zgłoszenie 

wpłynęło najwcześniej.  

 

3. Zawody rozgrywa się w dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna 

zgodnie z ogólnymi obowiązującymi przepisami gry w tych dyscyplinach łącznie z 

zamieszczonymi poniżej regulacjami szczególnymi. 

 

   WARUNKI UDZIAŁU 

1. Każdy uczestnik musi posiadać: ważną legitymację studencką, być studentem 

WZIKS oraz znaleźć się na liście zawodów. 

2. Kapitan/kierownik drużyny jest zobowiązany do dostarczenia do organizatora 

rozgrywek tj. do siedziby Koła Managerów Sportu UJ ul. Prof. S. 

Łojasiewicza 4 potwierdzonej przez sekretariat danego instytutu/katedry listy 

zgłoszenia imiennego zawodników wg. załączonego wzoru do dnia 

30.04.2015 do godziny 23.59. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieszczęśliwe 

zdarzenia i wypadki oraz ich skutki powstałych  w trakcie i miejscu trwania 



zawodów. 

4. Drużynę stanowią studenci danego Instytutu wchodzącego w skład WZIKS. 

Zespół składa się z max 14, a min zawodników w tym co najmniej z 6 kobiet. 

 

PRZEPROWADZENIE ROZGRYWEK 

1.Turniej będzie rozegrany w dniu 12.05.2015 roku systemem mieszanym: faza 

grupowa + pucharowa (półfinały i finał) 

2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek oraz czasu 

trwania meczów w trakcie zawodów. 

3. Dopuszczalna jest gra tylko w miękkim obuwiu nieniszczącym nawierzchni 

(wyklucza się grę np. w butach z podeszwą zostawiającą ślady, z kolcami, etc.). 

4.W czasie trwania zawodów prawo zwracania się do sędziego tylko w 

uzasadnionych sytuacjach przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny. 

 

PUNKTACJA I SYSTEM ROZGRYWEK 

Zwycięstwo - 3 pkt 

Remis - 1 pkt 

Porażka - 0 pkt 

 

W przypadku równej liczby dużych punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje: 

a) wynik bezpośrednich meczy pomiędzy zainteresowanymi zespołami, 

b) lepszy bilans małych punktów pomiędzy zainteresowanymi, 

c) większa liczba zdobytych małych punktów, 

d) rzut monetą – w przypadku dwóch zespołów o identycznym dorobku 

punktowym liczonym według powyższego, 

e) losowanie – w przypadku więcej niż dwóch zespołów o identycznym dorobku 

punktowym liczonym według powyższego, 

Przez „małe punkty” rozumie się zdobyte w meczu bramki w meczu i punkty w 

secie. 

 

 

 



Zasady Szczegółowe rozgrywania dyscyplin 

II. PIŁKA RĘCZNA 

 

ZASADY GRY 

1.Zawody rozgrywane będą zgodnie z ogólnymi przepisami i wytycznymi ZPRP 

wraz z poniższymi modyfikacjami wprowadzonymi przez organizatorów 

rozgrywek. 

2.Czas gry 2×5 min. 

3. Na boisku podczas meczu może przebywać jednocześnie 5 zawodników w tym 

minimum 2 zawodniczki + bramkarz. Jeżeli bramkarz jest kobietą zalicza się jej 

występ do limit. 

4. Zmiany zawodników są dozwolone w każdej chwili w wyznaczonym miejscu. 

5. Rzuty karne są wykonywane z miejsca wyznaczonego odrębną linią. – 

wskazaną przez organizatora. 

6.  Do gry używa się piłki bezklejowej. 

7. Z piłką bez kozłowania można zrobić max 3 kroki. 

8. Dozwolone jest tylko jedno kozłowanie. 

9.  Za obronę w polu karnym przez zawodnika niebędącym bramkarzem 

dyktowany jest rzut karny. 

10. Bramkarz może bronić każdą częścią ciała. 

11. Każde zagranie w ocenie sędziego uznana za brutalne i/lub agresywne jest 

karane  jednominutowym wykluczeniem zawodnika z gry bez prawa jego 

zamiany – drużyna gra w osłabieniu – także pomimo straty bramki. 

 

III. PIŁKA NOŻNA 

1. Zawody rozgrywane będą zgodnie z ogólnymi przepisami i wytycznymi 

futsalu PZPN wraz z poniższymi modyfikacjami wprowadzonymi przez 

organizatorów rozgrywek. 

Ustala się następujące zasady gry: 

      a) Każde zagranie w ocenie sędziego uznana za brutalne i/lub agresywne jest 

karane  jednominutowym wykluczeniem zawodnika z gry bez prawa jego zamiany – 

drużyna gra w osłabieniu – także pomimo straty bramki. 



      b) Rzuty karne wykonywane są z połowy boiska na pustą bramkę. By uznać rzut 

karny za skutecznie wykonany piłka musi w locie przekroczyć linię bramkową – bez 

kontaktu z nawierzchnią od momentu uderzenia stojącej piłki nogą przez wykonawcę 

rzutu karnego do momentu przekroczenia linii bramkowej.  

      d) Pole gry obejmuje 1/3 powierzchni hali 

 e) Rzuty z autu wykonywane poprzez uderzenie stojącej piłki nogą. 

2. Ustala się następujący czas trwania meczu:  

a. 2 x 5 min (bez zatrzymywania czasu).  

b. Ostatnia minuta meczów o 3 i 1 miejsce odbywa się z zasadą zatrzymywania 

czasu (tzn. obowiązuje tzw. efektywny czas gry).  

 

IV. SIATKÓWKA 

Zawody rozgrywane będą zgodnie z ogólnymi przepisami i wytycznymi PZPS wraz 

z poniższymi modyfikacjami wprowadzonymi przez organizatorów rozgrywek. 

a. Czas trwania meczu to 2x5 min, bez podziału na sety 

b. W połowie meczu (po 5 minutach) następuje zmiana stron bez względu na 

wynik 

c. Możliwy jest wynik remisowy 

d. Mecze rozgrywane będą na powierzchni 1/3 hali 

e. W zespole na boisku muszą przybywać minimum dwie kobiety. 

 

V. UBEZPIECZENIE I BEZPIECZEŃSTWO 

1.Do zawodów mogą przystąpić tylko zawodnicy, którzy złożą pisemne 

oświadczenie wg załączonego wzoru, że znany jest im ich stan zdrowia, 

pozwalający im na udział w zawodach. 

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy uczestników. 

 

VI. UWAGI KOŃCOWE 

1.W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada „fair-play” 

2. Zakazuje się wstępu na imprezę osobom w stanie nietrzeźwości oraz pod 

wpływem środków odurzających i/lub innych zakazanych przez prawo. 

2.Sędziów powołuje Organizator. 

3.Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym regulaminem rozstrzyga 



Organizator wraz z Sędzią danego meczu. 

4.W przypadku nieprzestrzegania regulaminu i przepisów gry oraz 

niesportowego zachowania Organizator zawodów w porozumieniu z Sędzią 

zawodów ma prawo do: 

- wykluczenia zawodnika lub drużyny z rozgrywek i/oraz/lub, 

- weryfikacji wyniku meczu.  

5.Udział w zawodach jest równoważny z akceptacją niniejszego regulaminu 

zawodów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych 

(ustawa z 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) 

przez organizatora w celach związanych z zawodami. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zapisów regulaminowych, o 

czym z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowani zostaną wszyscy 

zainteresowani. 


