
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY   
FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEGO GIMNAZJADY 

W HALOWEJ PIŁCE NOśNEJ 
RAKONIEWICE  25 – 27  MAJ  2012 r. 

 
PATRONAT HONOROWY  

PREZES SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO „WIELKOPOLSKA” 
 

I. ORGANIZATORZY 
   -    Gmina Rakoniewice 
   -    Hala Widowiskowo-Sportowa w Rakoniewicach 
   -    Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach SP. Z O.O. 
   -    Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Rakoniewicach 
 

II.   CEL  TURNIEJU 
   -   popularyzacja piłki halowej wśród młodzieŜy szkolnej 
   -   integracja młodzieŜy szkolnej 
   -   wyłonienie najlepszych Gimnazjów  w  Polsce w halowej piłce noŜnej 
 

III.  TERMIN 
                 25-27.05.2012r. (piątek-sobota – niedziela) 
 

IV.   MIEJSCE   ZAWODÓW 
RAKONIEWICE (województwo wielkopolskie, powiat grodziski)  
Hala Widowiskowo – Sportowa 
ul. Nowotomyska 3, www.zukrakoniewice.pl 
 

V.   ZAKWATEROWANIE  i  WYśYWIENIE 
ZAKWATEROWANIE 
Motel Montana Karpicko, ul. Wczasowa 73, 64-200 Wolsztyn 
(domki campingowe 4 os. dom wczasowy pokoje 3 os.) 
lub 
Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Rakoniewicach  
(miejsce noclegu uzaleŜnione od liczby zgłoszeń) 
WYśYWIENIE 
Zespół Szkolno– Gimnazjalny w Rakoniewicach, ul. Nowotomyska 1  
  

VI.  UCZESTNICTWO 
-  prawo startu w turnieju posiadają szkoły, które zwycięŜyły w 
Wojewódzkiej Gimnazjadzie w danym województwie.  
-  zespół składa się z 10 zawodników (+max.2 opiekunów + kierowca) 

   -  rocznik 1996 i młodsi. 
 

VII.  ZGŁOSZENIA 
 Zgłoszenia do turnieju przesyłają szkoły w nieprzekraczalnym terminie  do 
dnia  30.04.2012 r. (faksem lub e-mailem).   
Zgłoszenia do turnieju naleŜy przesłać pod numer fax: 61-444-15-96, lub                
e-mail: halasportowa@zukrakoniewice.pl 
Telefon do organizatora:  Jarosław Inda 509-401-004, 61-444-15-96  
 



 
 
VIII.    FINANSOWANIE 
-   koszty organizacji turnieju pokrywają organizatorzy, 
-   zakwaterowanie i wyŜywienie jest pełnopłatne przez szkoły uczestniczące     
w turnieju, 
-   cała odpłatność od jednego uczestnika za zakwaterowanie i wyŜywienie 
wynosić będzie 150 zł. (cena dotyczy kaŜdego uczestnika, w tym równieŜ 
opiekunów i kierowcy); (od kolacji w dniu 25.05.2012 r.  do obiadu w dniu   
27.05.2012 r.).  
Proszę o wpłacenie opłaty do dnia 17.05.2012r. na rachunek: 

Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Rakoniewicach 
ul. Nowotomyska 1 
62-067 Rakoniewice 

nr konta:  68 9081 0006 0020 4121 2000 0001 
tytuł przelewu: „ Finał Halowej Piłki NoŜnej” 

 
 

IX.    PROGRAM  TURNIEJU  
-  przyjazd ekip  w  dniu  25.05.2012r. (piątek)  do  godziny  18.00 
- 19.00-19.30 kolacja 
- 20.00 odprawa techniczna 
- godziny rozgrywania spotkań: 
   26.05 od 9.00 do 17.00 – FAZA GRUPOWA;  
  27.05 od 9.00 do 15.00 - dokończenie fazy grupowej i rozgrywki  
          w systemie pucharowym;  
  27.05 - FINAŁ: ok.16.00 
 

X.   NAGRODY 
    -  zespoły za wszystkie miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy 
    -  za  miejsca  I – III  druŜyny otrzymają medale, puchary  
    -  nagrody indywidualne dla wyróŜniających się zawodników w turnieju 
 

XI.    WERYFIKACJA 
    Weryfikacja uczestników będzie prowadzona przy przyjeździe ekip do 
weryfikacji naleŜy przedłoŜyć listę zgłoszeniową podpisaną przez Dyrektora 
Szkoły, waŜną legitymację szkolną. 
 

XII.   SPRAWY  ORGANIZACYJNE 
  -  system rozgrywek zostanie ustalony po otrzymaniu zgłoszeń druŜyn                   
i przedstawiony na odprawie technicznej.  
  -   w przypadku braku zgłoszeń z poszczególnych województw, organizatorom 
przysługuje prawo dokooptowania dodatkowych zespołów 
  -  kaŜda druŜyna posiada własne piłki treningowe 
  -  druŜyny ubezpieczają się indywidualnie 
  -  za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki organizatorzy nie ponoszą 
odpowiedzialności 
-     kwestie badań lekarskich reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 
dnia 29.08.2009 r. i komunikat ZG SZS z dnia 25.01.2010 r. w sprawie 
wymaganych badań lekarskich dopuszczających młodzieŜ szkolną do 
zawodów. 



 

XIII.    PRZEPISY  GRY  
 Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym 
regulaminem XIII WIMS i przepisami PZPN. Będą wypadkową futsalu i 
halowej piłki noŜnej.    

- na boisku moŜe grać 4 zawodników + bramkarz na salach 
pełnowymiarowych 20x40 m. Bramka 2x3 m.  

- czas gry 2x10 min przerwa 2 min (w przypadku duŜej ilości zgłoszeń 
moŜe zostać skrócony w fazie grupowej do 2x6min.) 

- obowiązkowo obuwie sportowe halowe, tj. z płaską kauczukową 
(Ŝółto-pomarańczową) lub białą podeszwą.  Zawodnicy z innym 
obuwiem nie zostaną dopuszczeni do gry. 

- piłka noŜna halowa – Zina rozm.4 
- pole bramkowe – półkole oznaczone linią ciągłą  
- bramkarz moŜe chwytać piłkę tylko w polu bramkowym z zagrania 

przeciwnika 
- zmiany „hokejowe”, podczas zmiany zawodnik moŜe wejść na boisko 

dopiero wtedy, kiedy jego partner z zespołu opuści plac gry. Zmiany 
muszą odbywać się w wydzielonej strefie zmian. Błędna zmiana 
zawodników zostanie ukarana przez sędziego Ŝółtą kartką. 

- bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej 
połowy boiska; piłka z rzutu od bramki nie moŜe bezpośrednio 
przekroczyć linii środkowej – jeŜeli piłka z rzutu od bramki 
przekroczy bezpośrednio linię środkową to druŜyna, która nie 
popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii 
środkowej boiska   

- gra bez spalonych 
- w przypadku wybicia piłki poza boczną linię boiska wykonujemy 

rzut z autu nogą 
- zawodnik wykonujący aut musi zagrywać do partnera, zakazane są 

bezpośrednie strzały na bramkę, 
- podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy druŜyny 

przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej 5 m od piłki 
- gra tzw. „wślizgiem” jest zabroniona 
- wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie (wyjątek rzut z autu) 
- rzut karny wykonywany jest z linii 7 m  
- zagranie piłki w sufit hali powoduje ukaranie zespołu rzutem 

wolnym 
-  kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 lub 

5 minut w zaleŜności od stopnia przewinienia (Ŝółta kartka), bądź 
wykluczenie z gry do końca spotkania (czerwona kartka w 
następstwie drugiej Ŝółtej kartki) lub do końca zawodów (czerwona 
kartka za niesportowe zachowanie lub wybitnie niebezpieczną grę). 

a) w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu 
na skutek Ŝółtej kartki, kara dyscyplinująca ulega anulowaniu 
(moŜna wprowadzić do gry ukaranego zawodnika),  
b) w przypadku otrzymania przez zawodnika czerwonej kartki, w 
następstwie drugiej Ŝółtej kartki w meczu, zawodnik musi 
opuścić ławkę rezerwową. DruŜyna gra w osłabieniu przez 2min., 



strata bramki niweluje karę. Zawodnik moŜe grać w następnym 
meczu.  
b) w przypadku otrzymania przez zawodnika czerwonej kartki za 
niesportowe zachowanie lub wybitne brutalny faul,  druŜyna 
zostaje ukarana karą 5min., utrata bramki nie niweluje kary, 
zawodnik musi opuścić ławkę rezerwową, otrzymuje zakaz gry do 
końca turnieju. 

- w pozostałych przypadkach obowiązują przepisy gry w piłkę noŜną 
halową PZPN 

- wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator  
 

Sposób wyłonienia zwycięzcy 
Zespoły zostaną wylosowane do grup. Ilość grup jest uzaleŜniona od ilości 
zgłoszonych zespołów (od 2 do 4 grup)  
Mecze w fazie grupowej odbywać się będą w myśl zasady „kaŜdy z 
kaŜdym”. 
Za zwycięstwo 3 pkt, za remis l pkt, za przegraną 0 pkt. O kolejności 
miejsc w grupie decyduje kolejno: 
- liczba zdobytych punktów 
- wynik bezpośredniego spotkania – przy „małej tabeli” 
- lepsza róŜnica bramek 
- większa liczba zdobytych bramek 
- ilość straconych bramek 
 

 Po fazie grupowej odbędzie się faza pucharowa, do której awansują 
dwa zespoły z grupy, które zajmą odpowiednio 1 i 2 miejsce w grupie 
eliminacyjnej.  
 

 W dalszej fazie rozgrywek zespoły będą łączone w myśl zasady: 
mecz C1 - 1m z gr. A z 2 m z gr. B ///mecz C2 - 2m z gr. A z 1m z gr. B /// 
mecz C3 - 1m z gr. C z 2 m z gr. D ///mecz C4- 2m z gr. C z 1m z gr. D /// 
  

 następnie:  P1 - zwycięzca C1 ze zwycięzcą C2 
    P2 - zwycięzca C3 ze zwycięzcą C4 
 kolejno:  III m. – przegrany P1 z przegranym P2 
    FINAŁ:  - zwycięzca P1 ze zwycięzcą P2 
 

W spotkaniach półfinałowych i finałowych przy wyniku remisowym po 
upływie regulaminowego czasu gry obowiązuje dogrywka 5 min,                             
a w przypadku nierozstrzygniętego wyniku konkurs rzutów karnych. Do 
rzutów karnych druŜyny wystawiają 5 graczy, a jeśli nadal będzie 
utrzymywał się wynik remisowy, kolejni gracze wykonują rzuty karne, aŜ 
do rozstrzygnięcia. 

 

XIV. INNE 
Rozgrywki prowadzone będą w Hali Widowiskowo – Sportowej w 
Rakoniewicach.  
Rozmiar boiska: 40x20m. Bramka 3x2m. 
Nawierzchnia: podłoga sportowa Pulastic 2000-RD na konstrukcji rusztu 
drewnianego.  
Piłka: piłka futsalowa Zina rozm.4 
 



ZGŁOSZENIE  DO  
OGÓLNOPOLSKIEGO FINAŁU GIMNAZJADY 

W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 
RAKONIEWICE  25 – 26 – 27  MAJ  2012r. 

 
1.Pełna nazwa Szkoły 
 
........................................................................................................................................ 
 
2.Dokładny Adres  
 
ulica................................................................................................................................ 
 
Miejscowość................................................kod pocztowy………………………………..  
 
tel............................fax..............................email............................................................ 

 
Zawodnicy : 
LP. Nazwisko i imię Data urodzenia  Podpis  
1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

6. 
 

   

7. 
 

   

8. 
 

   

9. 
 

   

10. 
 

   

 
Inne osoby dodatkowe , które korzystać będą z zakwaterowania i wyżywienia : 
 

1. ………………………………………………………..        ....................................... 
(nazwisko i imię)      (funkcja) 

 
2.   ………………………………………………………..        ....................................... 

(nazwisko i imię)      (funkcja) 
 
       3.  ......................................................................................         ............................................ 
                          (nazwisko i imię)                                                                           (funkcja) 
 
 
 

.........................................................    
       (nazwisko i imię opiekuna) 
 
  
 
 .........................................................                                        .................................................. 
               (pieczątka Szkoły)       (podpis Dyrektora Szkoły)                                                                                                                    


