
Halowa PolskaHalowa PolskaHalowa PolskaHalowa Polska

"Futsal +16, Pro - Medium"  (Pro – kat. open, Medium – amator, zero czynnych za wodników)

"Futsal Junior – chłopcy"  (klasy podstawowe 4 – 6)

Bezpłatny Start Jednostki Samorz ądowej

OrganizatorOrganizatorOrganizatorOrganizator

Postać ProjektuPostać ProjektuPostać ProjektuPostać Projektu

Projekt Halowa Polska w kategorii „Futsal Junior” & „+16 – Pro & Medium”  to pierwsze Ogólnopolskie rozgrywki 
łączące futsal w każdym zakątku Polski.

Andrzej Szłapa, najbardziej utytułowana i rozpoznawalna postać polskiego futsalu, został oficjalnie postacią projektu 
Halowa Polska. Szłapa w swojej wciąż trwającej karierze rozegrał w reprezentacyjnych barwach 87 spotkań, 

wielokrotnie pełniąc rolę kapitana Reprezentacji Polski. Swoją przygodę z piłką rozpoczął w roku 1992 zostając 
piłkarzem GKS-u Tychy. Po wielu latach gry na boiskach trawiastych Andrzej Szłapa został zawodnikiem futsalowego 
Clearex’u Chorzów, z którym sięgał trzykrotnie po mistrzostwo Polski oraz uczestniczył w turnieju finałowym Pucharu 
UEFA. Obecnie występuję w 3. zespole sezonu 2011/2012, Rekordzie Bielsko-Biała, gdzie pełni również rolę asystenta 

trenera. 

www.halowapolska.pl



Projekt Projekt Projekt Projekt 

""""Halowa PolskaHalowa PolskaHalowa PolskaHalowa Polska""""

Bezpłatny Start Jednostki Samorządowej

ńńńńRealizacja zada  w projekcieRealizacja zada  w projekcieRealizacja zada  w projekcieRealizacja zada  w projekcie

1. Szczebel Regionalny (I szczebel) 01.10.2013r. – 16.02.2014r. (Junior) / 02.03.2014r. (+16)

Jednostki Samorządowe (gminy, miasta) posiadające sale/hale sportową/e. Organizacja turniejów o Puchar 

Prezydenta/Burmistrza/Wójta.

2. Szczebel Wojewódzki. (II szczebel) 02/03.03.2014r. – 15/16.03.2014r. (Junior) / 08/09.03 – 22/23.03.2014r. 

(+16)

Zwycięzcy poszczególnych Miast, Gmin z danego Województwa w turnieju jednodniowym.

3.  Szczebel Ogólnopolski – Ogólnopolska Liga Mistrzów Halówki. (III szczebel)

miesiąc marzec/kwiecień 2014r.

Zwycięzcy poszczególnych Województw w turnieju kilkudniowym.

Dołącz do projektu i zrealizuj I etap do 16 lutego kategoria Junior oraz 2 marca kategoria +16

Cel projektuCel projektuCel projektuCel projektu

Stabilność fizyczna wśród młodzieży i nie tylko

Zapobieganie alkoholizmowi, nałogom

Wykorzystanie sal/hal sportowych do ostatnich możliwości

Trwałość zadania pn. Turniej o Puchar Prezydenta/Burmistrza/Wójta

Trwałość zadania pn. Wojewódzka Liga Mistrzów Halówki

Trwałość zadania pn. Ogólnopolska Liga Mistrzów Halówki

www.halowapolska.pl



Halowa PolskaHalowa PolskaHalowa PolskaHalowa Polska

Projekt „Halowa Polska” w szczególności skierowany do Jednostek Samorządowych w poniższych 

kategoriach:

1. Kategoria wiekowa +16 – Pro & Medium, czyli „Liga Mistrzów Halówki” to kontynuacja 

piłkarskich trawiastych zmagań projektu „Orlik Polska”. Kategoria Pro stanowi formułę open 

dopuszczając bez limitu czynnych zawodników. Kategoria Medium do udziału w grze nie 

dopuszcza czynnych zawodników.

2. Kategoria Junior (chłopcy, – klasy podstawowe reprezentacje szkół).

ąąąąDoł czenie do projektu – Organizator Regionalny Doł czenie do projektu – Organizator Regionalny Doł czenie do projektu – Organizator Regionalny Doł czenie do projektu – Organizator Regionalny 

Krok 1. Oficjalny portal projektu www.halowapolska.pl zakładka „Dołącz”

Krok 2. Przesłanie danych jest nieoficjalnym zgłoszeniem. Koordynatorzy projektu po otrzymaniu 

danych kontaktują się z Organizatorem Regionalnym przesyłając drogą elektroniczną wymagany 

formularz zgłoszeniowy. Formularz figurować musi w pieczęć danej jednostki samorządowej 

potwierdzającej dołączenie do projektu. Organizatorem Regionalnym może być osoba fizyczna, 

animator sportu, stowarzyszenie, fundacja, powiat, czy jednostka samorządowa. 

Krok 3. Oczekiwanie na oficjalne zatwierdzenie.

Harmonogram „Halowej Polski”Harmonogram „Halowej Polski”Harmonogram „Halowej Polski”Harmonogram „Halowej Polski”

Czas  na  dołączenie  do  Halowej  Polski  przez  organizatora  regionalnego  oraz  przeprowadzenie 

rozgrywek  :  16.02.2014r.  (Junior),  02.03.2014r.  (+16)  *  zgłoszenie  należy  dokonać  przed 

organizacją rozgrywek, w przypadku przeprowadzonych już rozgrywek, bądź trwających ustanawia 

się  odrębny  formularz  zgłoszeniowy.  Organizator  regionalny  ma  prawo  ustanowić  czynnych 

zawodników w kategorii Medium na etapie regionalnym, zaś w kolejnym etapie Halowej Polski 

czynni zawodnicy zostać muszą odrzuceni.

www.halowapolska.pl



I – Szczebel Regionalny: 01.10.2013r. – 16.02.2014r. (Junior) / 02.03.2014r. (+16)

II – Szczebel Wojewódzki: 02/03.03.2014r. – 15/16.03.2014r. (Junior) / 08/09.03 – 22/23.03.2014r. (+16)

III – Szczebel Ogólnopolski: marzec / kwiecień 2014r.

""""Futsal JuniorFutsal JuniorFutsal JuniorFutsal Junior""""

Fundacja „Polska Do Przodu” pragnie skierować sportową inicjatywę szczególności w kierunku 

Jednostek Samorządowych posiadających salę/halę sportową dołączając do bezpłatnego 

futsalowego projektu „Junior Futsal”  adresowanego na oficjalnym portalu www.halowapolska.pl

Kierunek: Jednostki Samorządowe

Udział: reprezentacje szkół klas podstawowych

Opłata Startowa: 0 zł

Wyślij swoich mistrzów na Finały Wojewódzkie, walcząc o przepustkę Ogólnopolską!

Wybierz wariant z ilością miejsc na Finały Wojewódzkie propagując rozgrywki futsalowe!

Daj szansę młodemu adeptowi zaprezentowania się pod okiem futsalowych fachowców – projekt 

„Futsal Junior” – to szansa dla młodych!

Projekt Halowa Polska w tematyce „Junior Futsal” przeprowadzonaProjekt Halowa Polska w tematyce „Junior Futsal” przeprowadzonaProjekt Halowa Polska w tematyce „Junior Futsal” przeprowadzonaProjekt Halowa Polska w tematyce „Junior Futsal” przeprowadzona    

zostanie w kategorii zostanie w kategorii zostanie w kategorii zostanie w kategorii Chłopców klas podstawowychChłopców klas podstawowychChłopców klas podstawowychChłopców klas podstawowych

ż ąż ąż ąż ąKto mo e zorganizować/doł czyć ?Kto mo e zorganizować/doł czyć ?Kto mo e zorganizować/doł czyć ?Kto mo e zorganizować/doł czyć ?

Organizatorem na szczeblu regionalnym figurować może:

- Jednostka Samorządowa (MOSiR, WSiR, GOK itp.)

- Stowarzyszenie,

- Fundacja,

- Animator Sportu,

- Osoba fizyczna.

www.halowapolska.pl



Zgłaszający swoją jednostkę samorządową jednocześnie staje się organizatorem regionalnym, który 

odpowiada za wewnętrzną organizację I etapu regionalnego. Zgłoszenie dokonuje się poprzez 

specjalny formularz zgłoszeniowy zaakceptowany przez daną jednostkę samorządową. Organizator 

regionalny jednocześnie ma prawo ubiegać się o funkcję „Ambasadora Wojewódzkiego” oraz 

zgłosić swoją j.s. do kandydatury na gospodarza Wojewódzkiego, czy Ogólnopolskiego (stosuje się 

odrębne formularze zgłoszeniowe). W przypadku dołączenia do projektu w czasie trwania, czy też 

po zakończeniu rozgrywek stosuję się odrębne procedury rejestracji.

Na czym polega I etap regionalny ? "Futsal Junior"Na czym polega I etap regionalny ? "Futsal Junior"Na czym polega I etap regionalny ? "Futsal Junior"Na czym polega I etap regionalny ? "Futsal Junior"

Etap regionalny stanowi wyłonienie mistrza/ów danej jednostki samorządowej w zależności od 

wybranego jednego z trzech wariantów (rozpis poniżej). Schemat rozgrywek ustala organizator 

regionalny (system gry, czas trwania spotkania w zależności od ilości placówek szkolnych) – 

pomocą służy regulamin udostępniony na stronie www.halowapolska.pl Kołem ratunkowym dla 

standardowej realizacji I etapu stanowią mistrzostwa szkolne danej gminy/miasta. W przypadku 

braku możliwości zorganizowania szczebla w jakiejkolwiek kategorii wiekowej z racji jednej 

figurującej drużyny, zespół ten ma prawo bezpośrednio wystąpić na finałach wojewódzkich.

ę żę żę żę żJedno, czy wi cej miejsc w "Futsal Junior" ? Decyzja zale y odJedno, czy wi cej miejsc w "Futsal Junior" ? Decyzja zale y odJedno, czy wi cej miejsc w "Futsal Junior" ? Decyzja zale y odJedno, czy wi cej miejsc w "Futsal Junior" ? Decyzja zale y od    

Organizatora RegionalnegoOrganizatora RegionalnegoOrganizatora RegionalnegoOrganizatora Regionalnego

Jednostka Samorządowa dołączając do projektu dokonuje wyboru ilości miejsc na II etap projektu 

tj. Turniej Wojewódzki. Ilość miejsc stosuje się poprzez:

Wariant I : jedno miejsce: I etap regionalny rozegrany w formie turnieju jednodniowego 

(możliwość połączenia z mistrzostwami szkolnymi danej gminy/miasta)

Wariant II : dwa miejsca: I etap regionalny rozegranie w formie zjazdów/sezonu (możliwość 

połączenia jednego zjazdu w ramach mistrzostw szkolnych gminy/miasta). Ilość zjazdów: min. 3 (w 

okresie październik – luty).

www.halowapolska.pl



Wariant III : trzy miejsca: I etap regionalny rozegrany w formie zjazdów/sezonu (możliwość 

połączenia jednego zjazdu w ramach mistrzostw szkolnych gminy/miasta). Ilość zjazdów: 5 

(październik, listopad, grudzień, styczeń, luty).

Jak zniwelować koszty w "Futsal Junior" ?Jak zniwelować koszty w "Futsal Junior" ?Jak zniwelować koszty w "Futsal Junior" ?Jak zniwelować koszty w "Futsal Junior" ?

Każda jednostka samorządowa w Polsce realizuje mistrzostwa szkolne w dyscyplinie sportu jaką 

jest piłka halowa. Zniwelowanie kosztów do minimum opiewa poprzez wyłonienie mistrza 

jednocześnie podczas mistrzostw szkolnych danej gminy/miasta. Zwycięska drużyna dodatkowo 

wystąpić może w „Futsal Junior” pod auspicjami Fundacji Polska Do Przodu.

Doświadczenie organizacyjne pozwala stwierdzić, iż realizacja zawodów szkolnych opiewa poprzez 

współpracę poszczególnych nauczycieli, tj. m.in. obsługa sędziowska (sędziowanie spotkań poprzez 

nauczycieli wf). Gmina/Miasto podczas jednego zjazdu standardowo ponosi koszty transport na 

zawody poszczególnych placówek szkolnych oraz symbolicznych pucharów. Jest to jedyny 

niezbędny koszt organizacji przy I etapie. Wydatki typu napoje, opieka medyczna, obsługa 

sędziowska stanowią drugorzędną organizację w zależności od możliwości finansowych danej 

gminy/miasta. Wiążące zadanie stanowi w przypadku wyboru II, bądź III wariantu co do ilości 

miejsc na finały wojewódzkie, koszty organizacji zjazdów odpowiednio wzrastają.

Cel ?Cel ?Cel ?Cel ?

Głównym celem projektu „Halowa Polska” kat. „Futsal Junior” stanowi propagowanie piłki 

halowej poczynając wśród najmłodszych uczestników. Nieodzownym elementem są Jednostki 

Samorządowe, które rok rocznie standardowo wspierają sport, m.in. organizację zawodów 

szkolnych. Udział w w/w projekcie stanowi furtkę wśród najmłodszych mogących zaprezentować 

się pod okiem futsalowych fachowców wyłaniających utalentowanych zawodników mogących 

rozwinąć swoje skrzydła w dyscyplinie sportu jaką jest piłka halowa. Spółka Futsal Ekstraklasa 

oraz Fundacja Polska Do Przodu tworzą jedyne w Polsce oficjalne rozgrywki futsalowe 

propagujące młodzież. Daj szansę swojej młodzieży!

www.halowapolska.pl



Do Prezydentów/Burmistrzów/Wójtów… o "Futsal Junior"Do Prezydentów/Burmistrzów/Wójtów… o "Futsal Junior"Do Prezydentów/Burmistrzów/Wójtów… o "Futsal Junior"Do Prezydentów/Burmistrzów/Wójtów… o "Futsal Junior"

Jako Koordynator piłkarskich projektów oraz udanego zebranego doświadczenia pośród jednostek 

samorządowych w Polsce otwarcie powiedzieć należy, iż wydatek w wysokości w granicach 300 – 

1000 zł w skali rocznej na organizację oraz realizację I etapu regionalnego nie stanowi, a wręcz nie 

zostanie odczuwalny w budżecie danej jednostki samorządowej. Rok rocznie gminy/miasta 

wspierają stowarzyszenia, uks’y poprzez otwarte konkursy ofert, czy organizują mistrzostwa 

szkolne w różnorodnych dyscyplinach sportowych. Wydatki te są wyższe, a nawet wiele wyższe 

niżeli organizacja I etapu w ramach projektu „Futsal Junior” Wyżej wspomniana kwota to tylko i 

wyłącznie wydatki, zaś nie startowe w kierunku organizatorów. Szanowny 

Prezydencie/Burmistrzu/Wójcie dajcie szansę swoim pupilom na wykorzystanie swojej, kto wie 

może piłkarskiej szansy na stworzenie historycznej kariery. Sportowo zapraszamy do piłkarskich 

zmagań. Fundacja Polska Do Przodu.

www.halowapolska.pl



Regulamin Regulamin Regulamin Regulamin 

"Futsal Junior" "Futsal Junior" "Futsal Junior" "Futsal Junior" 

"Futsal +16 & +35""Futsal +16 & +35""Futsal +16 & +35""Futsal +16 & +35"

I Halowa PolskaI Halowa PolskaI Halowa PolskaI Halowa Polska

1. Szczebel Regionalny. (I szczebel) Jednostki Samorządowe posiadające salę/halę sportową.
2. Szczebel Wojewódzki. (II szczebel) Zwycięzcy poszczególnych Miast, Gmin z danego Województwa w turnieju 
jednodniowym.
3. Szczebel Ogólnopolski – Ogólnopolska Liga Mistrzów Halówki. (III szczebel) Zwycięzcy poszczególnych 
Województw w turnieju kilkudniowym.
4. Projekt Halowa Polska w kat. +16 – Pro & Medium. W kategorii Pro dopuszcza się nie ograniczoną liczbę czynnych 
zawodników. W kategorii Medium nie dopuszcza się czynnych zawodników. W katgorii Futsal Junior występują 
reprezentacje placówek szkolnych – nie ingerując w czynnych zawodników.
5. Za czynnego zawodnika uważa się /trampkarza/juniora/seniora który rozegrał co najmniej sekundę w rozgrywkach 
Polskiego Związku Piłki Nożnej sezonu 2013/14 oraz innych rozgrywkach pod egidą PZPN (rozgrywki Futsalu, Piłki 
Plażowej) w tym w rozgrywkach w Państwach zagranicznych (futsal & rozgrywki trawiaste) pod egidą UEFA oraz 
FIFA. 

II schemat rozgrywekII schemat rozgrywekII schemat rozgrywekII schemat rozgrywek

1. Turniej Regionalny 
Pkt 1. Drużyna liczyć może maximum 12 zawodników, którzy ukończyli 18 lat (dot. kat. +16) – (możliwość udziału 
zawodników, którzy ukończyli 16 lat za pisemna zgodą opiekunów prawnych). Dowolną rotację w składzie można 
dokonywać przed pierwszym meczem pierwszej kolejki.
Pkt 2. Do zawodów nie dopuszcza się sędziów turnieju. 
Pkt 3. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy wpisani na listę zgłoszeń.
Pkt 4. W trakcie zawodów dopuszcza się uzupełnienie ekipy do maksimum 12 zawodników.
Pkt 5. Zawodnik nie może występować zarówno w kategorii Pro jak i Medium.
Pkt.6. Zawodnicy z drużyny odpadającej/wycofanej z rozgrywek nie mogą reprezentować barw innej drużyny w 
kategorii, w której ich zespół odpadł/wycofał się z rozgrywek.
Pkt 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w czasie trwania rozgrywek powstałe z 
winy uczestnika lub wyrządzone uczestnikowi przez osoby trzecie.
Pkt 8. Kapitanowie zespołów odpowiedzialni są za dostarczenie przed spotkaniem do sędziego lub organizatora 
protokołu meczowego.
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Pkt 9. Na jedno spotkanie przypada jeden protokół meczowy wypełniany przez kapitanów bądź osoby odpowiedzialne 
za drużyny. Nie dostarczenie protokołu do sędziego lub organizatora przed spotkaniem, skutkuje uznaniem meczu za 
nieważny i brakiem punktów dla obydwu zespołów. W przypadku, gdy jedna z drużyn nie wypełni protokołu, zostaje 
ukarana walkowerem 5:0.
Pkt 10. Wszystkie zastrzeżenia dotyczące zawodników grających w turnieju należy zgłaszać organizatorowi bądź 
sędziemu w trakcie trwającego spotkania. Zastrzeżenia mogą zgłaszać tylko kapitanowie danego meczu, zastrzeżenia 
zgłaszane przez osoby „trzecie” nie będą rozpatrywane.
Pkt 11. Dodatkowo organizatorzy oraz sędziowie mają prawo sprawdzić listę kadrową każdego zespołu przez cały czas 
trwania turnieju.
Pkt. 12. Sprawdzenie drużyny, które okaże się faktem organizator ukaże drużynę walkowerem 5:0 w rozgrywkach wraz 
z skreśleniem danej osoby z listy rozgrywek.
Pkt 12. Wszelkie sporne sytuacje rozstrzygane są przez komisję organizacyjną w następującym możliwym składzie 
(Organizator x2, Sędzia/Sędziowie danego spotkania).
Pkt 13. Drużyna, która dopuści się do uszkodzenia elementów wewnętrznych szatni zwraca koszty poniesione w 
wyniku wandalizmu.
Pkt. 14. Drużyna odwołać może się do wyższej instancji tj. Ambasadora Wojewódzkiego, zaś ten skontaktować może 
się z Koordynatorami projektu. Jeżeli dane Województwo nie figuruje w Ambasadora Rozgrywek drużyna ma prawo 
odwołać się do Koordynatorów projektu.
Pkt. 15 Zgłoszenie drużyny do rozgrywek oznacza akceptację regulaminu.
Pkt. 16. Mecze rozgrywane są „piątkami” (w tym bramkarz) 4+1. dokonywanie zmian w czasie gry prowadzone jest 
systemem „hokejowym” tylko w wyznaczonej strefie zmian.
Pkt. 17. Czas trwania spotkania oraz system rozgrywek ustala Organizator Regionalny (forma sezonu, turniej 
jednodniowy, weekendowy
Pkt. 18. Na wykonanie wszystkich wznowień zawodnik ma 5 sekund.
Pkt 19. Spóźnienie drużyny większe niż 10 minut traktowane jest jako walkower (w zależności od systemu rozgrywek 
ustalonych przez Organizatora Regionalnego)
Pkt 20. Aby rozpocząć zawody na boisku musi znajdować się, co najmniej 3 zawodników.
Pkt. 21. Zdekompletowanie drużyny podczas meczu fazy grupowej do 2 zawodników spowoduje weryfikację spotkania 
jako walkower 5:0 (kontuzje, brak zawodników rezerwowych, wykluczenia przez otrzymanie czerwonych kartek, 
opuszczenie boiska). W przypadku zdekompletowania/opuszczenia placu gry przez drużynę po pierwszych 20 minutach 
(pierwszej części gry) wynik pozostaje z boiska.
Pkt 22. Zdekompletowanie drużyny podczas meczu fazy play-off do 2 zawodników spowoduje weryfikacje spotkania 
jako walkower 5:0 z równoczesną dyskwalifikacją drużyny z dalszej części rozgrywek (kontuzje, brak zawodników 
rezerwowych, wykluczenia przez otrzymanie czerwonych kartek, opuszczenie boiska).
Pkt. 23. Do meczu dopuszcza się tylko zawodników z obuwiem halowym.
Pkt. 24. Spotkania rozgrywane są tylko i wyłącznie piłkami przygotowanymi przez organizatora. Możliwość gry piłką 
jednej z drużyn, o ile zostanie wyrażona zgoda przez sędziego oraz drużynę przeciwną.
Pkt. 25 .Aut:
- Aut wykonuje się z miejsca, w którym piłka opuściła boisko.
- Piłkę do gry wprowadza się nogą.
- Piłka przed zagraniem musi być ustawiona na linii (po pierwszym błędzie sędzia zarządza stratę piłki na rzecz 
przeciwnika.)
- Przy wznawianiu gry z autu zawodnik z drużyny przeciwnej musi znajdować się nie bliżej niż 5 m. od piłki.
- Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu.
Pkt. 26.Gra bramkarza:
- Bramkarz w polu bramkowym (półłuk o promieniu 6 m od bramki) może łapać piłkę w ręce i przetrzymywać ją max 5 
s. bez kozłowania.
- Piłkę, która opuściła boisko bramkarz może wprowadzić do gry dowolnym sposobem w obrębie pola bramkowego.
- Bramkarz może łapać piłkę zagraną przez przeciwnika lub zagraną dowolną, częścią ciała powyżej pasa przez 
zawodnika swojej drużyny.
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- Bramkarz przy wznowieniu nie może zdobyć bramki bezpośrednio ręką lub nogą.
- Zawodnik może podać piłkę do swojego bramkarza pod warunkiem, że piłka przekroczyłą linię środkową boiska lub 
dotknął jej przeciwnik, w innym przypadku sędzie zarządza rzut wolny bezpośredni
Pkt. 27. Rzuty wolne:
- Wszystkie rzuty wolne są rzutami wolnymi bezpośrednimi.
- Przy obcym ciele (np. sufit) jest rzut pośredni.
- Rzut karny wykonywany jest z linii 6 m.
- Przy wykonywaniu rzutu wolnego odległość zawodników z drużyny przeciwnej od zagrywanej piłki musi wynosić 
5m.
- Przy rzucie karnym bramkarz musi stać na linii.
Pkt. 28. Zmiany:
- Zmiany dokonywane są w sposób lotny tzn. bez zatrzymywania gry.
- Zawodnik musi zejść i wejść na boisko we własnej strefie zmian.
- Zmiana musi być dokonana tak by na boisku było nie więcej niż 5 graczy.
- Za złą zmianę, która przeszkodziła w zdobyciu bramki zawodnik lotny może otrzymać żółtą kartkę.
Pkt. 29 .Faule akumulowane:
- obejmują faule karane rzutami wolnymi bezpośrednimi zgodnie z przepisami gry PZPN.
- począwszy od każdego piątego faulu sędzia zarządza przedłużony rzut karny wykonywany z 10m
- każdy kolejny faul drużyny w jednej połowie oznacza dodatkowy rzut karny z odległości 10m
- faule akumulowane zerowane są po każdej połowie
Pkt 30. Spotkanie może zostać odwołane tylko jeden raz: – kapitan musi poinformować o tym fakcie organizatora 
najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem – nie dopuszcza się przełożenia meczu, jeżeli dotyczyć to będzie 
dwóch ostatnich kolejek oraz całej fazy play-off. Organizator zaległy mecz ustala po konsultacjach z drużynami. W 
przypadku braku porozumienia organizator narzuca swój termin.
Pkt. 31. Termin spotkania zostać może zamieniony z innym terminem meczowym, po wyrażeniu zgody trzech drużyn. 
Wnioskujący o zmianę terminu kontaktuje się kapitanami, po czym niezwłocznie informuje organizatora jeżeli dojdzie 
do porozumienia. Organizator po sprawdzeniu stanu faktycznego dokonuje zmiany. Zamiana terminu może odbyć się 
najpóźniej na 24 godziny przed daną kolejką.
Pkt 32. Organizator może odwołać cała kolejkę spotkań z przyczyn niezależnych.
Pkt 33.W przypadku równej liczby punktów pomiędzy dwoma drużynami, o zajętym miejscu decydują:
– liczba zdobytych punktów w spotkaniach pomiędzy tymi drużynami
– przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
przy dalszej równości, organizator ustanawia dodatkowe spotkanie w celu wyłonienia wyższej lokaty (w przypadkach 
gdy w grę wchodzi awans do dalszej fazy)
W przypadku równej liczby punktów pomiędzy trzema lub więcej drużynami, o zajętym miejscu decyduje mała tabelka.
Pkt. 34. Walkower w fazie play – off oznacza wycofanie drużyny z dalszej części rozgrywek.
Pkt. 35. Zawodnik otrzymujący żółta kartkę opuszcza boisko na czas 2 minut lub do momentu zdobycia bramki przez 
przeciwnika. Drugie upomnienie tego samego zawodnika skutkuje okazaniem drugiej żółtej kartki. Zawodnik w tym 
momencie opuszcza boisko do końca spotkania. W jego miejsce może wejść rezerwowy zawodnik po odczekaniu 2 
minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika. Gracz ukarany czerwoną kartką opuszcza plac gry – w jego 
miejsce może wejść rezerwowy zawodnik po odczekaniu 2 minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika 
– gracz ten pauzuje 1 mecz. Zawodnik może zostać ukarany w ten sposób za:
- Popychanie zawodnika drużyny przeciwnej
- Przytrzymywanie zawodnika przeciwnego zespołu
- Rozmyślne wykonywanie wznowień w sposób nieprawidłowy
- Krytykowanie orzeczeń sędziego i organizatora
- Symulowanie kontuzji, faulu
- Celowe opóźnianie gry przy wznowieniach
- Prowokacyjne zachowanie
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- Podstawianie nogi, spowodowanie upadku
- Inne niesportowe zachowanie
Pkt. 36. Bramkarz otrzymujący żółtą kartkę opuszcza plac gry, za czerwoną kartkę również opuszcza plac gry z 
definitywnym wykluczeniem na 1 spotkanie.
Pkt 37. Zawodnik zachowujący się w sposób brutalny i wulgarny w stosunku do sędziego, organizatora, zawodnika 
drużyny własnej bądź przeciwnej oraz widzów otrzymuje czerwoną kartkę z definitywnym wykluczeniem na 2 
spotkania. Jeżeli zachowanie takie znajdzie miejsce po zakończonym meczu na terenie „Hali” oraz w jej obrębie 
decyzję o wykluczeniu zawodnika podejmuje organizator. Jeżeli zawodnik dopuści się dwukrotnie takiego zachowania 
zostanie odsunięty od rozgrywek do momentu ich zakończenia.
Pkt 38. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz zakaz palenia 
wyrobów tytoniowych. Osoby przyłapane na tych rzeczach zostaną usunięte z obiektu. Jeżeli sprawa będzie dotyczyć 
całego zespołu lub jego przedstawicieli zostanie on ukarany punktami ujemnymi -5 pkt.
Pkt 39. W przypadku przekazywania nieprawdziwych informacji sędziemu bądź organizatorowi na temat strzelców 
bramek, sprawdzania drużyny dopuszcza się możliwość ukarania zespołu -5pkt
Pkt 40. Pozostałe zasady gry obowiązują zgodnie z przepisami gry w piłkę nożna PZPN.
Pkt 41. Drużyna otrzymująca trzeci walkower w fazie grupowej zostaje automatycznie wykluczona z rozgrywek do 
końca sezonu bez zwrotu wpisowego.
Pkt 42. W przypadku samowolnego wycofania się z rozgrywek drużynie nie przysługuje zwrot wpisowego.
Pkt. 43. Rozgrywki na szczeblu regionalnym dopuszczone są na salach/halach o wymiarach: długość minimum 25 m, 
maksimum 42 m; szerokość minimum 15 m, maksimum 25 m.
Pkt. 44. Organizator Regionalny ma prawo ustalić wpisowe na turniej regionalny z przeznaczeniem na koszty 
organizacyjne tj. opłata startowa do projektu, opłata sędziowska, sprzęt sportowy, nagrody rzeczowe oraz rozwój sportu 
na terenie danej jednostki samorządowej.
Pkt. 45. Ogranicza się możliwość wystąpienia tej samej drużyny w innym turnieju regionalnym walcząc o turniej 
wojewódzki.
- drużyna chcąca wystąpić w kolejnym turnieju regionalnym liczyć może maksymalnie trzech zawodników byłej kadry 
(dotyczy to także więcej niżeli dwóch turniejów regionalnych) – bez względu na nazwę zespołu.
- złamanie w/w punktu nakłada karę indywidualną na zawodnika w postaci zakazu występów w projekcie w kolejnym 
sezonie.
Pkt. 46. Daną jednostkę samorządową reprezentować może tylko i wyłącznie jeden zespół na szczeblu wojewódzkim. 
Oznacza to, iż w przypadku większej ilości turniejów regionalnych związanych m. in z liczbą sal/hal sportowych, 
inicjatyw sportowych w danej j.s. organizuje się dodatkowy turniej regionalny mistrzów. Miejsce oraz termin 
ustanawiają Koordynatorzy projektu.
Pkt. 47. W przypadku braku dokumentacji przeprowadzonego turnieju regionalnego dana jednostka samorządowa 
wykluczona zostaje z rozgrywek w sezonie 2012/13 oraz 2013/14.
Pkt. 48. Każdy z zawodników posiadać musi dowód tożsamości ze zdjęciem mogący stwierdzić jego tożsamość w 
przypadku sprawdzania drużyny (zgłoszonego zastrzeżenia). W przypadku braku dowodu tożsamości przy kontroli 
zespół ukarany zostaje walkowerem.
Pkt. 49. Dopuszcza się wymianę zawodnika/ów w kadrze zespołu w przypadku posiadanego zaświadczenia lekarskiego 
o nie zdoloności do gry (kontuzja). Zawodnik ten nie figurować może wcześniej w innej drużynie.
Pkt. 50. Sędzia spotkania ma prawo upomnieć oraz ukarać zawodnika rezerwowego czerwoną kartką za podważanie 
decyzji sędziowskich lub organizatora oraz inne niesportowe zachowanie.
Pkt. 51. Organizator regionalny ma możliwość podłączenia pod projekt organizowanej już ligi/turniejów nie tylko pod 
nazwą „Turniej o Puchar Prezydenta/Burmistrza/Wójta” przekazując możliwość udziału w turnieju wojewódzkim 
poszczególnym mistrzom.
Pkt. 52. Zawodnik, który wpisany jest na listę zgłoszeniową danego zespołu, zaś nie wystąpił w żadnym spotkaniu 
może zostać usunięty z listy kadrowej. Zawodnik ten może zostać dopisany do innej drużyny. Sprawdzenie dokonuje 
się na podstawie protokołów meczowych.
Pkt. 53. Nowy zawodnik, który nie został zgłoszony do zespołu, zaś wystąpił w danym spotkaniu zostaje automatycznie 
dopisany do kadry. Organizator ma prawo ukarać drużynę w postaci blokady dopisywania zawodników w przypadku 
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nie jednokrotnego naruszenia punktu lub nałożyć walkower na zespół. W przypadku przekroczenia łącznej liczby 
zawodników zespół ukarany zostaje walkowerem.

2. Turniej Wojewódzki
Pkt 1. Drużyna liczyć może maximum 12 zawodników, którzy ukończyli 18 lat. (dot. kat. +16) – (możliwość udziału 
zawodników, którzy ukończyli 16 lat za pisemna zgodą opiekunów prawnych).
Pkt 2. Do zawodów nie dopuszcza się sędziów turnieju. 
Pkt 3. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy wpisani na listę zgłoszeń.
Pkt 4. Do turnieju wojewódzkiego dopuszcza się uzupełnienie zespołu maksymalnie czterema zawodnikami (nie 
przekraczając łącznej liczby 12 zawodników).
Pkt 5. Drużyna nie może dopisać zawodnika, który odpadł w jednym z turniejów regionalnych.
Pkt 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w czasie trwania rozgrywek powstałe z 
winy uczestnika lub wyrządzone uczestnikowi przez osoby trzecie.
Pkt 8. Kapitanowie zespołów odpowiedzialni są za dostarczenie przed spotkaniem do sędziego lub organizatora 
protokołu meczowego.
Pkt 9. Na jedno spotkanie przypada jeden protokół meczowy wypełniany przez kapitanów bądź osoby odpowiedzialne 
za drużyny. Nie dostarczenie protokołu do sędziego lub organizatora przed spotkaniem, skutkuje uznaniem meczu za 
nieważny i brakiem punktów dla obydwu zespołów. W przypadku, gdy jedna z drużyn nie wypełni protokołu, zostaje 
ukarana walkowerem 5:0.
Pkt 10. Wszystkie zastrzeżenia dotyczące zawodników grających w turnieju należy zgłaszać organizatorowi bądź 
sędziemu w trakcie trwającego spotkania. Zastrzeżenia mogą zgłaszać tylko kapitanowie danego meczu, zastrzeżenia 
zgłaszane przez osoby „trzecie” nie będzą rozpatrywane.
Pkt 11. Dodatkowo organizatorzy oraz sędziowie mają prawo sprawdzić listę kadrową każdego zespołu przez cały czas 
trwania turnieju.
Pkt. 12. Sprawdzenie drużyny, które okaże się faktem organizator ukaże drużynę walkowerem 5:0 w rozgrywkach wraz 
z skreśleniem danej osoby z listy rozgrywek.
Pkt 12. Wszelkie sporne sytuacje rozstrzygane są przez komisję organizacyjną w następującym możliwym składzie 
(Organizator x2, Sędzia/Sędziowie danego spotkania).
Pkt 13. Drużyna, która dopuści się do uszkodzenia elementów wewnętrznych szatni zwraca koszty poniesione w 
wyniku wandalizmu.
Pkt. 14. Drużyna odwołać może się do wyższej instancji tj. Koordynatorów projektu.
Pkt. 15 Zgłoszenie drużyny do rozgrywek oznacza akceptację regulaminu.
Pkt. 16. Mecze rozgrywane są „piątkami” (w tym bramkarz) 4+1. dokonywanie zmian w czasie gry prowadzone jest 
systemem „hokejowym” tylko w wyznaczonej strefie zmian.
Pkt. 17. Turniej Wojewódzki przeprowadzony jest w formie turnieju jednodniowego. Czas gry uzależniony jest od ilości 
drużyn.
Pkt. 18. Na wykonanie wszystkich wznowień zawodnik ma 5 sekund.
Pkt 19. Spóźnienie drużyny większe niż 15 minut traktowane jest jako walkower.
Pkt 20. Aby rozpocząć zawody na boisku musi znajdować się, co najmniej 3 zawodników.
Pkt. 21. Zdekompletowanie drużyny podczas meczu fazy grupowej do 2 zawodników spowoduje weryfikację spotkania 
jako walkower 5:0 (kontuzje, brak zawodników rezerwowych, wykluczenia przez otrzymanie czerwonych kartek, 
opuszczenie boiska). W przypadku zdekompletowania/opuszczenia placu gry przez drużynę po pierwszych 20 minutach 
(pierwszej części gry) wynik pozostaje z boiska.
Pkt 22. Zdekompletowanie drużyny podczas meczu fazy play-off do 2 zawodników spowoduje weryfikacje spotkania 
jako walkower 5:0 z równoczesną dyskwalifikacją drużyny z dalszej części rozgrywek (kontuzje, brak zawodników 
rezerwowych, wykluczenia przez otrzymanie czerwonych kartek, opuszczenie boiska).
Pkt. 23. Do meczu dopuszcza się tylko zawodników z obuwiem halowym.
Pkt. 24. Spotkania rozgrywane są tylko i wyłącznie piłkami przygotowanymi przez organizatora. Możliwość gry piłką 
jednej z drużyn, o ile zostanie wyrażona zgoda przez sędziego oraz drużynę przeciwną.
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Pkt. 25 .Aut:
- Aut wykonuje się z miejsca, w którym piłka opuściła boisko.
- Piłkę do gry wprowadza się nogą.
- Piłka przed zagraniem musi być ustawiona na linii (po pierwszym błędzie sędzia zarządza stratę piłki na rzecz 
przeciwnika.)
- Przy wznawianiu gry z autu zawodnik z drużyny przeciwnej musi znajdować się nie bliżej niż 5 m. od piłki.
- Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu.
Pkt. 26.Gra bramkarza:
- Bramkarz w polu bramkowym (półłuk o promieniu 6 m od bramki) może łapać piłkę w ręce i przetrzymywać ją max 5 
s. bez kozłowania.
- Piłkę, która opuściła boisko bramkarz może wprowadzić do gry dowolnym sposobem w obrębie pola bramkowego.
- Bramkarz może łapać piłkę zagraną przez przeciwnika lub zagraną dowolną, częścią ciała powyżej pasa przez 
zawodnika swojej drużyny.
- Bramkarz przy wznowieniu nie może zdobyć bramki bezpośrednio ręką lub nogą.
- Zawodnik może podać piłkę do swojego bramkarza pod warunkiem, że piłka przekroczyłą linię środkową boiska lub 
dotknął jej przeciwnik, w innym przypadku sędzie zarządza rzut wolny bezpośredni
Pkt. 27. Rzuty wolne:
- Wszystkie rzuty wolne są rzutami wolnymi bezpośrednimi.
- Przy obcym ciele (np. sufit) jest rzut pośredni.
- Rzut karny wykonywany jest z linii 6 m.
- Przy wykonywaniu rzutu wolnego odległość zawodników z drużyny przeciwnej od zagrywanej piłki musi wynosić 
5m.
- Przy rzucie karnym bramkarz musi stać na linii.
Pkt. 28. Zmiany:
- Zmiany dokonywane są w sposób lotny tzn. bez zatrzymywania gry.
- Zawodnik musi zejść i wejść na boisko we własnej strefie zmian.
- Zmiana musi być dokonana tak by na boisku było nie więcej niż 5 graczy.
- Za złą zmianę, która przeszkodziła w zdobyciu bramki zawodnik lotny może otrzymać żółtą kartkę.
Pkt. 29 .Faule akumulowane:
- obejmują faule karane rzutami wolnymi bezpośrednimi zgodnie z przepisami gry PZPN.
- począwszy od każdego piątego faulu sędzia zarządza przedłużony rzut karny wykonywany z 10m
- każdy kolejny faul drużyny w jednej połowie oznacza dodatkowy rzut karny z odległości 10m
- faule akumulowane zerowane są po każdej połowie
Pkt. 30. Spotkanie nie może zostać przełożone.
Pkt. 31. W przypadku równej liczby punktów pomiędzy dwoma drużynami, o zajętym miejscu decydują:
– liczba zdobytych punktów w spotkaniach pomiędzy tymi drużynami
– przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
przy dalszej równości, organizator ustanawia dodatkowe spotkanie w celu wyłonienia wyższej lokaty (w przypadkach 
gdy w grę wchodzi awans do dalszej fazy)
W przypadku równej liczby punktów pomiędzy trzema lub więcej drużynami, o zajętym miejscu decyduje mała tabelka.
Pkt. 34. Walkower w fazie play – off oznacza wycofanie drużyny z dalszej części rozgrywek.
Pkt. 35. Zawodnik otrzymujący żółta kartkę opuszcza boisko na czas 2 minut lub do momentu zdobycia bramki przez 
przeciwnika. Drugie upomnienie tego samego zawodnika skutkuje okazaniem drugiej żółtej kartki. Zawodnik w tym 
momencie opuszcza boisko do końca spotkania. W jego miejsce może wejść rezerwowy zawodnik po odczekaniu 2 
minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika. Gracz ukarany czerwoną kartką opuszcza plac gry – w jego 
miejsce może wejść rezerwowy zawodnik po odczekaniu 2 minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika 
– gracz ten pauzuje 1 mecz. Zawodnik może zostać ukarany w ten sposób za:
- Popychanie zawodnika drużyny przeciwnej
- Przytrzymywanie zawodnika przeciwnego zespołu
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- Rozmyślne wykonywanie wznowień w sposób nieprawidłowy
- Krytykowanie orzeczeń sędziego i organizatora
- Symulowanie kontuzji, faulu
- Celowe opóźnianie gry przy wznowieniach
- Prowokacyjne zachowanie
- Podstawianie nogi, spowodowanie upadku
- Inne niesportowe zachowanie
Pkt. 36. Bramkarz otrzymujący żółtą kartkę opuszcza plac gry, za czerwoną kartkę również opuszcza plac gry z 
definitywnym wykluczeniem na 1 spotkanie.
Pkt 37. Zawodnik zachowujący się w sposób brutalny i wulgarny w stosunku do sędziego, organizatora, zawodnika 
drużyny własnej bądź przeciwnej oraz widzów otrzymuje czerwoną kartkę z definitywnym wykluczeniem na 2 
spotkania. Jeżeli zachowanie takie znajdzie miejsce po zakończonym meczu na terenie „Hali” oraz w jej obrębie 
decyzję o wykluczeniu zawodnika podejmuje organizator. Jeżeli zawodnik dopuści się dwukrotnie takiego zachowania 
zostanie odsunięty od rozgrywek do momentu ich zakończenia.
Pkt 38. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz zakaz palenia 
wyrobów tytoniowych. Osoby przyłapane na tych rzeczach zostaną usunięte z obiektu. Jeżeli sprawa będzie dotyczyć 
całego zespołu lub jego przedstawicieli zostanie on ukarany punktami ujemnymi -5 pkt.
Pkt 39. W przypadku przekazywania nieprawdziwych informacji sędziemu bądź organizatorowi na temat strzelców 
bramek, sprawdzania drużyny dopuszcza się możliwość ukarania zespołu -5pkt
Pkt 40. Pozostałe zasady gry obowiązują zgodnie z przepisami gry w piłkę nożna PZPN.
Pkt 41. Drużyna otrzymująca trzeci walkower w fazie grupowej zostaje automatycznie wykluczona z rozgrywek.
Pkt. 43. Rozgrywki na szczeblu wojewódzkim dopuszczone są na salach/halach o wymiarach: długość minimum 25 m, 
maksimum 42 m; szerokość minimum 15 m, maksimum 25 m.
Pkt. 44. W przypadku nadmiernej ilości jednostek samorządowych w danym województwie Koordynatorzy projektu 
mają prawo rozegrać preeliminacje Wojewódzkie z podziałem geograficznym.
Pkt. 45. Każdy z zawodników posiadać musi dowód tożsamości ze zdjęciem mogący stwierdzić jego tożsamość w 
przypadku sprawdzania drużyny (zgłoszonego zastrzeżenia). W przypadku braku dowodu tożsamości przy kontroli 
zespół ukarany zostaje walkowerem.
Pkt. 46. Dopuszcza się wymianę zawodnika/ów w kadrze zespołu w przypadku posiadanego zaświadczenia lekarskiego 
o niezdoloności do gry (kontuzja). Zawodnik ten nie figurować może wcześniej w innej drużynie.
Pkt. 47. Sędzia spotkania ma prawo upomnieć oraz ukarać zawodnika rezerwowego czerwoną kartką za podważanie 
decyzji sędziowskich lub organizatora oraz inne niesportowe zachowanie.
3. Turniej Ogólnopolski 
Pkt 1. Drużyna liczyć może maximum 15 zawodników, którzy ukończyli 18 lat. (dot. kat. +16) – (możliwość udziału 
zawodników, którzy ukończyli 16 lat za pisemna zgodą opiekunów prawnych).
Pkt 2. Do zawodów nie dopuszcza się sędziów turnieju. 
Pkt 3. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy wpisani na listę zgłoszeń.
Pkt 4. Do turnieju ogólnopolskiego dopuszcza się uzupełnienie zespołu maksymalnie czterema zawodnikami (nie 
przekraczając łącznej liczby 12 zawodników).
Pkt 5. Drużyna nie może dopisać zawodnika, który odpadł w jednym z turniejów regionalnych, bądź wojewódzkich.
Pkt 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w czasie trwania rozgrywek powstałe z 
winy uczestnika lub wyrządzone uczestnikowi przez osoby trzecie.
Pkt 8. Kapitanowie zespołów odpowiedzialni są za dostarczenie przed spotkaniem do sędziego lub organizatora 
protokołu meczowego.
Pkt 9. Na jedno spotkanie przypada jeden protokół meczowy wypełniany przez kapitanów bądź osoby odpowiedzialne 
za drużyny. Nie dostarczenie protokołu do sędziego lub organizatora przed spotkaniem, skutkuje uznaniem meczu za 
nieważny i brakiem punktów dla obydwu zespołów. W przypadku, gdy jedna z drużyn nie wypełni protokołu, zostaje 
ukarana walkowerem 5:0.
Pkt 10. Wszystkie zastrzeżenia dotyczące zawodników grających w turnieju należy zgłaszać organizatorowi bądź 
sędziemu w trakcie trwającego spotkania. Zastrzeżenia mogą zgłaszać tylko kapitanowie danego meczu, zastrzeżenia 
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zgłaszane przez osoby „trzecie” nie będą rozpatrywane.
Pkt 11. Dodatkowo organizatorzy oraz sędziowie mają prawo sprawdzić listę kadrową każdego zespołu przez cały czas 
trwania turnieju.
Pkt. 12. Sprawdzenie drużyny, które okaże się faktem organizator ukaże drużynę walkowerem 5:0 w rozgrywkach wraz 
z skreśleniem danej osoby z listy rozgrywek.
Pkt 12. Wszelkie sporne sytuacje rozstrzygane są przez Koordynatorów projektu.
Pkt 13. Drużyna, która dopuści się do uszkodzenia elementów wewnętrznych szatni zwraca koszty poniesione w 
wyniku wandalizmu.
Pkt. 14. Drużyna odwołać może się do wyższej instancji tj. Koordynatorów projektu.
Pkt. 15 Zgłoszenie drużyny do rozgrywek oznacza akceptację regulaminu.
Pkt. 16. Mecze rozgrywane są „piątkami” (w tym bramkarz) 4+1. dokonywanie zmian w czasie gry prowadzone jest 
systemem „hokejowym” tylko w wyznaczonej strefie zmian.
Pkt. 17. Turniej Ogólnopolski przeprowadzony jest w formie turnieju jednodniowego. Czas gry ustalają Koordynatorzy 
projektu.
Pkt. 18. Na wykonanie wszystkich wznowień zawodnik ma 5 sekund.
Pkt 19. Spóźnienie drużyny większe niż 15 minut traktowane jest jako walkower.
Pkt 20. Aby rozpocząć zawody na boisku musi znajdować się, co najmniej 3 zawodników.
Pkt. 21. Zdekompletowanie drużyny podczas meczu fazy grupowej do 2 zawodników spowoduje weryfikację spotkania 
jako walkower 5:0 (kontuzje, brak zawodników rezerwowych, wykluczenia przez otrzymanie czerwonych kartek, 
opuszczenie boiska). W przypadku zdekompletowania/opuszczenia placu gry przez drużynę po pierwszych 20 minutach 
(pierwszej części gry) wynik pozostaje z boiska.
Pkt 22. Zdekompletowanie drużyny podczas meczu fazy play-off do 2 zawodników spowoduje weryfikacje spotkania 
jako walkower 5:0 z równoczesną dyskwalifikacją drużyny z dalszej części rozgrywek (kontuzje, brak zawodników 
rezerwowych, wykluczenia przez otrzymanie czerwonych kartek, opuszczenie boiska).
Pkt. 23. Do meczu dopuszcza się tylko zawodników z obuwiem halowym.
Pkt. 24. Spotkania rozgrywane są tylko i wyłącznie piłkami przygotowanymi przez organizatora. Możliwość gry piłką 
jednej z drużyn, o ile zostanie wyrażona zgoda przez sędziego oraz drużynę przeciwną.
Pkt. 25 .Aut:
- Aut wykonuje się z miejsca, w którym piłka opuściła boisko.
- Piłkę do gry wprowadza się nogą.
- Piłka przed zagraniem musi być ustawiona na linii (po pierwszym błędzie sędzia zarządza stratę piłki na rzecz 
przeciwnika.)
- Przy wznawianiu gry z autu zawodnik z drużyny przeciwnej musi znajdować się nie bliżej niż 5 m. od piłki.
- Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu.
Pkt. 26.Gra bramkarza:
- Bramkarz w polu bramkowym (półłuk o promieniu 6 m od bramki) może łapać piłkę w ręce i przetrzymywać ją max 5 
s. bez kozłowania.
- Piłkę, która opuściła boisko bramkarz może wprowadzić do gry dowolnym sposobem w obrębie pola bramkowego.
- Bramkarz może łapać piłkę zagraną przez przeciwnika lub zagraną dowolną, częścią ciała powyżej pasa przez 
zawodnika swojej drużyny.
- Bramkarz przy wznowieniu nie może zdobyć bramki bezpośrednio ręką lub nogą.
- Zawodnik może podać piłkę do swojego bramkarza pod warunkiem, że piłka przekroczyła linię środkową boiska lub 
dotknął jej przeciwnik, w innym przypadku sędzie zarządza rzut wolny bezpośredni
Pkt. 27. Rzuty wolne:
- Wszystkie rzuty wolne są rzutami wolnymi bezpośrednimi.
- Przy obcym ciele (np. sufit) jest rzut pośredni.
- Rzut karny wykonywany jest z linii 6 m.
- Przy wykonywaniu rzutu wolnego odległość zawodników z drużyny przeciwnej od zagrywanej piłki musi wynosić 
5m.
- Przy rzucie karnym bramkarz musi stać na linii.
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Pkt. 28. Zmiany:
- Zmiany dokonywane są w sposób lotny tzn. bez zatrzymywania gry.
- Zawodnik musi zejść i wejść na boisko we własnej strefie zmian.
- Zmiana musi być dokonana tak by na boisku było nie więcej niż 5 graczy.
- Za złą zmianę, która przeszkodziła w zdobyciu bramki zawodnik lotny może otrzymać żółtą kartkę.
Pkt. 29 .Faule akumulowane:
- obejmują faule karane rzutami wolnymi bezpośrednimi zgodnie z przepisami gry PZPN.
- począwszy od każdego piątego faulu sędzia zarządza przedłużony rzut karny wykonywany z 10m
- każdy kolejny faul drużyny w jednej połowie oznacza dodatkowy rzut karny z odległości 10m
- faule akumulowane zerowane są po każdej połowie
Pkt. 30. Spotkanie nie może zostać przełożone.
Pkt. 31. W przypadku równej liczby punktów pomiędzy dwoma drużynami, o zajętym miejscu decydują:
– liczba zdobytych punktów w spotkaniach pomiędzy tymi drużynami
– przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
przy dalszej równości, organizator ustanawia dodatkowe spotkanie w celu wyłonienia wyższej lokaty (w przypadkach 
gdy w grę wchodzi awans do dalszej fazy)
W przypadku równej liczby punktów pomiędzy trzema lub więcej drużynami, o zajętym miejscu decyduje mała tabelka.
Pkt. 34. Walkower w fazie play – off oznacza wycofanie drużyny z dalszej części rozgrywek.
Pkt. 35. Zawodnik otrzymujący żółta kartkę opuszcza boisko na czas 2 minut lub do momentu zdobycia bramki przez 
przeciwnika. Drugie upomnienie tego samego zawodnika skutkuje okazaniem drugiej żółtej kartki. Zawodnik w tym 
momencie opuszcza boisko do końca spotkania. W jego miejsce może wejść rezerwowy zawodnik po odczekaniu 2 
minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika. Gracz ukarany czerwoną kartką opuszcza plac gry – w jego 
miejsce może wejść rezerwowy zawodnik po odczekaniu 2 minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika 
– gracz ten pauzuje 1 mecz. Zawodnik może zostać ukarany w ten sposób za:
- Popychanie zawodnika drużyny przeciwnej
- Przytrzymywanie zawodnika przeciwnego zespołu
- Rozmyślne wykonywanie wznowień w sposób nieprawidłowy
- Krytykowanie orzeczeń sędziego i organizatora
- Symulowanie kontuzji, faulu
- Celowe opóźnianie gry przy wznowieniach
- Prowokacyjne zachowanie
- Podstawianie nogi, spowodowanie upadku
- Inne niesportowe zachowanie
Pkt. 36. Bramkarz otrzymujący żółtą kartkę opuszcza plac gry, za czerwoną kartkę również opuszcza plac gry z 
definitywnym wykluczeniem na 1 spotkanie.
Pkt 37. Zawodnik zachowujący się w sposób brutalny i wulgarny w stosunku do sędziego, organizatora, zawodnika 
drużyny własnej bądź przeciwnej oraz widzów otrzymuje czerwoną kartkę z definitywnym wykluczeniem na 2 
spotkania. Jeżeli zachowanie takie znajdzie miejsce po zakończonym meczu na terenie „Hali” oraz w jej obrębie 
decyzję o wykluczeniu zawodnika podejmuje organizator. Jeżeli zawodnik dopuści się dwukrotnie takiego zachowania 
zostanie odsunięty od rozgrywek do momentu ich zakończenia.
Pkt 38. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz zakaz palenia 
wyrobów tytoniowych. Osoby przyłapane na tych rzeczach zostaną usunięte z obiektu. Jeżeli sprawa będzie dotyczyć 
całego zespołu lub jego przedstawicieli zostanie on ukarany punktami ujemnymi -5 pkt.
Pkt 39. W przypadku przekazywania nieprawdziwych informacji sędziemu bądź organizatorowi na temat strzelców 
bramek, sprawdzania drużyny dopuszcza się możliwość ukarania zespołu -5pkt
Pkt 40. Pozostałe zasady gry obowiązują zgodnie z przepisami gry w piłkę nożna PZPN.
Pkt 41. Drużyna otrzymująca trzeci walkower w fazie grupowej zostaje automatycznie wykluczona z rozgrywek.
Pkt. 43. Rozgrywki na szczeblu ogólnopolskim dopuszczone są na halach o wymiarach: długość minimum 25 m, 
maksimum 42 m; szerokość minimum 15 m, maksimum 25 m.
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Pkt. 44. W przypadku nadmiernej ilości jednostek samorządowych w danym województwie Koordynatorzy projektu 
mają prawo rozegrać pre eliminacje Wojewódzkie z podziałem geograficznym.
Pkt. 45. Każdy z zawodników posiadać musi dowód tożsamości ze zdjęciem mogący stwierdzić jego tożsamość w 
przypadku sprawdzania drużyny (zgłoszonego zastrzeżenia). W przypadku braku dowodu tożsamości przy kontroli 
zespół ukarany zostaje walkowerem.
Pkt. 46. Dopuszcza się wymianę zawodnika/ów w kadrze zespołu w przypadku posiadanego zaświadczenia lekarskiego 
o nie zdoloności do gry (kontuzja). Zawodnik ten nie figurować może wcześniej w innej drużynie.
Pkt. 47. Sędzia spotkania ma prawo upomnieć oraz ukarać zawodnika rezerwowego czerwoną kartką za podważanie 
decyzji sędziowskich lub organizatora oraz inne niesportowe zachowanie.
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