
Wełnowiecki Mundial Russia 2018  

02.06.2018r. 

REGULAMIN 

§1 ORGANIZATOR 

1. Głównym organizatorem „Wełnowieckiego Mundial Russia 2018”, zwanego dalej turniejem 

jest: 

-Rada Jednostki Pomocniczej nr 11 Wełnowiec-Józefowiec. Koordynowany jest przez Pana 

Dawida Walczuka- radnego RJP nr 11 

- Urząd Miasta Katowice  

2. Głównym organizatorem imprezy „Dni Wełnowca-Józefowca 2018”, w ramach której odbywa 

się turniej, jest Stowarzyszenie Mieszkańców, Przyjaciół i Sympatyków Wełnowca-Józefowca 

„Revita” oraz MOPS Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb. 

3. Turniej zostanie objęty, w ramach imprezy „Dni Wełnowca-Józefowca 2018”, patronatem 

honorowym Prezydenta Miasta Katowice Pana dr Marcina Krupy. 

§2 PRZEPISY OGÓLNE 

1. Turniej odbywa się w związku z organizowanym w tym roku turniejem Mistrzostw Świata                

w Rosji w piłce nożnej. 

2. Turniej odbywa się w ramach imprezy „Dni Wełnowca-Józefowca 2018”. 

3. Miejscem rozgrywek jest małe boisko obiektu „MOSiR Kolejarz” przy ul. Alfreda 1                                 

w Katowicach. Turniej odbywa się w godzinach od 9 do 20. 

4. W turnieju mogą brać udział mieszkańcy województwa śląskiego, którzy ukończyli 14 rok życia. 

5. Maksymalna liczba drużyn w turnieju wynosi 16 zespołów. 

6. Każdy zespół wyznacza kapitana, który: 

- jest odpowiedzialny za utrzymywanie porządku na obiekcie przez zespół,  

- jest uprawniony do kontaktu z sędzią, a także z organizatorem, 

- jako jedyna osoba z zespołu może przebywać przy miejscu przeznaczonym dla organizatora 

turnieju. 

7. Zespoły składają się maksymalnie z 10 zawodników. 

8. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do złożenia na ręce organizatora turnieju pisemnej 

zgody podpisanej przez opiekuna prawnego na uczestnictwo w turnieju. 

9. Za osoby niepełnoletnie zgłoszone do turnieju odpowiadają opiekunowie prawni i kapitanowie 

drużyn. 

10. Każdy uczestnik turnieju oświadcza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo                 

w turnieju. 

11. Organizator turnieju nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kontuzje odniesione podczas 

zawodów - każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku 

osób niepełnoletnich, na odpowiedzialność opiekunów prawnych). 

12. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów. 

13. Wpisowe na turniej wynosi 100 zł/zespół. Kwota  zostanie w całości  przeznaczona na 

dodatkowe nagrody dla zawodników (medale dla wszystkich uczestników turnieju, piłki dla 8 

najlepszych drużyn). 

14. Nagrody przewidziane w turnieju:  

- 8 szt. pucharów dla  8 najlepszych zespołów 

- 160 szt. pamiątkowych medali dla wszystkich zawodników  



- pamiątkowa statuetka dla najlepszego strzelca turnieju, 

- pamiątkowa statuetka dla najlepszego bramkarza turnieju. 

-pamiątkowa statuetka dla najlepszego zawodnika turnieju, 

- Pamiątki dla drużyn i sztabu organizacyjnego biorących udział w turnieju, 

- 8 szt. Oficjalnych piłek MŚ 2018- Adidas Telstar dla 8 najlepszych zespołów 

- Rękawice bramkarskie dla najlepszego bramkarza 

- T-shirt dla strzelca najładniejszej bramki 

15. Podczas zawodów na terenie boiska mogą przebywać jedynie zawodnicy, sędziowie                        

i organizator. Widzowie powinni znajdować się na trybunach obiektu.  

§3 SYSTEM I  OGÓLNE ZASADY TURNIEJU 

1. Turniej poprzedza losowanie grup na zasadzie przydzielania zespołom nazw krajów                              

z jednoczesnym przypisaniem do konkretnej grupy.  

2. Nazwy krajów wybrano spośród drużyn występujących w mundialu w Rosji - wybrano po 2 

najlepsze drużyny z każdej z grup oficjalnych Mistrzostw Świata 2018. Ponadto każdy zawodnik 

przyjmuje nazwisko piłkarza z wylosowanego kraju. 

3. Podział na 4 grupy odbywa się według klucza: 2 drużyny z grupy A oficjalnych Mistrzostw 

Świata w Rosji i 2 najlepsze z grupy B, tworzą w turnieju grupę A. 2 najlepsze z Grupy C i 2 

najlepsze z grupy D tworzą w turnieju grupę D itd.  

4. Drużyny wyprowadzane są na każdy mecz jednocześnie przez sędziów. Po odegraniu hymnów 

odpowiednich krajów następuje przywitanie drużyn i rozpoczęcie zawodów.  

5. Awans do 1/4 finału uzyskują 2 najlepsze zespoły z każdej grupy. 

6. Za zwycięstwo w meczu przyznaje się 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów. 

7. W przypadku równej liczby punktów decyduje: 

- wynik bezpośredniego mecz między zainteresowanymi zespołami, 

- bilans bramkowy, 

- przy 3 zespołach z równą liczbą punktów: mała tabela (lepsza różnica zdobytych bramek, 

większa ilość zdobytych bramek).      

§4 ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW 

1. Czas trwania pojedynczego meczu wynosi 12 minut, bez przerw. 

2. Mecze odbywają się systemem: 5 zawodników w polu i 1 bramkarz. Gra może być rozpoczęta 

w sytuacji, gdy każda z drużyn liczy co najmniej 4 zawodników. 

3. Zespoły grają w kompletnych strojach piłkarskich: 

- jednolitych kolorystycznie, 

- odróżniających się od siebie - w przypadku jednakowej barwy strojów obu drużyn organizator 

zapewnia znaczniki, 

- strój bramkarski powinien odróżniać się kolorem od strojów zawodników z pola, 

- w przypadku braku strojów organizatorzy zapewniają znaczniki. 

4. Zawodnik w czasie gry nie może nosić czegokolwiek, co stanowiłoby zagrożenie dla niego 

samego lub innego zawodnika (szczególnie biżuteria). 

5. Polecenia sędziów są ustne, sędziowie nie używają gwizdka ze względu na odbywające się 

rozgrywki na dużym obiekcie „Kolejarz”. 

6. Sędziowie po każdej bramce zapisują strzelców bramek oraz prowadzą rejestr przyznanych 

kartek. 



7. W przypadku nadmiernie ostrej gry sędzia ma prawo zastosować karę indywidualną – żółta 

kartka (wykluczenie na 2 minuty, lub do momentu utraty bramki), czerwona kartka 

(wykluczenie do końca bieżącego meczu i zawieszenie na kolejny mecz). 

8. Zabrania się stosowania wślizgów w trakcie gry - wszelkie tego typu zachowanie traktowane 

będzie jako faul i egzekwowany będzie rzut wolny dla drużyny przeciwnej. 

9. Zmiany odbywają się systemem hokejowym i mogą być przeprowadzane TYLKO za linią 

bramkową. 

10. Zawodnicy rezerwowi przebywają TYLKO za linią bramkową swojego zespołu. 

11. Za przeprowadzenie zmiany w niedozwolonym miejscu (np. linia autowa), sędzia udziela 

drużynie kary 2 minut dla jednego zawodnika i przez ten czas drużyna gra w osłabieniu. 

12. Jeżeli w wyniku wykluczeń z boiska (zawodnicy wykluczeni nie mogą wrócić do gry) w jednym z 

zespołów pozostanie mniej niż trzech zawodników należy mecz zakończyć i przyznać 

zwycięstwo walkowerem Dryżynie przeciwnej. 

13. W przypadku remisu w fazie pucharowej, sędzia zarządza konkurs 3 rzutów karnych w celu 

wyłonienia zwycięzcy - jeśli nie przyniesie on rezultatu karne odbywają się do skutku. 

14. „Rzut” z autu – wykonywany jest nogą, piłką „stojącą” ustawioną na linii boiska lub za nią - 

wykonanie autu sprzed linii (z boiska) skutkuje utratą piłki na rzecz drużyny przeciwnej. 

15. Bramkarz wprowadza piłkę do gry wyłącznie rękoma. 

16. Podczas rzutów wolnych pośrednich i bezpośrednich ustawienie muru drużyny przeciwnej 

należy dokonać w odległości 5 co najmniej metrów od piłki. 

17. Nie obowiązuje przepis o spalonym. 

18. W przypadku znieważenia sędziego przez zawodnika, sędzia natychmiast zakończy zawody. 

Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower przeciwko drużynie, której zawodnik 

zawinił. 

19. W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy PZPN. 

20. W  spornych sytuacjach decydują sędziowie i organizatorzy. 

 

§5 ZASADY ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU 

 
1. Zgłoszenia do turnieju należy przesyłać na adres mailowy: mundial.welnowiec2018@gmail.com 

 Podając w treści kolejno:  

 nazwę drużyny (mimo, ze przyjęte będą w drodze losowania nazwy krajów), 

 miasto, 

 imię i nazwisko osoby zgłaszającej, 

 telefon kontaktowy. 

2. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia: 07.05.2018r.  do godziny: 00:00 

3. Potwierdzenia udziału należy dokonać uiszczając opłatę wpisową 100zł (brutto) na numer 

konta: 03 1020 2313 0000 3102 0473 3582 

 w tytule wpisując:  opłata za udział w Wełnowieckim Mundial Russia 2018 - Nazwa drużyny 

 

§6 PRZEPISY KOŃCOWE 
1. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego 

regulaminu 

2. Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator 

turnieju. 

3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu obiektu 

MOSiR „Kolejarz”. 

mailto:mundial.welnowiec2018@gmail.com

