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Regulamin  
Turniej „Piłkarzyków” – futbolu stołowego sołectw Gminy Przecław 

 31 stycznia 2016r. (tj. niedziela)  
Budynek Samorządowej Spółki „Dwa Brzegi” w Przecławiu (I piętro) 

 

I. Cel: 

 Skonfrontowanie umiejętności sprawnościowych mieszkańców gminy Przecław, 

 Integracja mieszkańców gminy Przecław, 

 Popularyzacja rekreacyjnych konkurencji sprawnościowych.  

II. Reprezentanci: 

Zespół A,B,C lub D może reprezentować max dwie drużyny w dwóch rocznikach:  

I  – kat. szkoły podstawowe, 

II – kat. gimnazjum i starsi. 

Każdy zespół może wystawić maksymalnie dwie drużyny w każdej kategorii. 

III. Termin i miejsce: 

Konkurencja zostanie przeprowadzona w dniu 31 stycznia 2016r. w budynku 

Samorządowej Spółki „Dwa Brzegi” w Przecławiu. Rozpoczęcie godz. 10
00

.  

Zbiórka drużyn godzina 9
30

. 

IV. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia przyjmowane będą do  29 marca 2016r. do godziny 15
00

 włącznie. 

Dopuszczalne formy zgłaszania drużyn: 

 osobiście w siedzibie Samorządowego Domu Kultury w Tuszymie   

w godzinach pracy SDK w Tuszymie (skrzydło Szkoły Podstawowej  

w Tuszymie),  

 Preferowane zgłoszenia droga mailową – e-mail:  rdarlak@sdktuszyma.pl, 

 Telefonicznie – 17 22 76 365 

Zgłaszając drużynę należy podać imiona i nazwiska zawodników, miejscowość, 

rok urodzenia, imię i nazwisko przedstawiciela drużyny wraz z kontaktem 

telefonicznym (osoba uprawniona do reprezentowania drużyny w kontakcie  

z organizatorem – może to być zawodnik grający)! 

 

V. System  współzawodnictwa: 

Mecze będą rozgrywane w dwóch kategoriach wymienionych w pkt. II niniejszego 

regulaminu. System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn do 

turnieju. 

Wariant 1: zgłoszonych 5 drużyn lub więcej – rozgrywki w dwóch grupach o składzie 

których zadecyduje losowanie 

Wariant 2: zgłoszonych 4 drużyny i mniej system „każdy z każdym” 
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VI. Przepisy gry 

Mecze rozgrywane będą w drużynach dwuosobowych. O pozycji zawodnika 

atakującego czy broniącego decyduje sama drużyna. O rozpoczęciu meczu 

decydowało będzie losowanie. Rozpoczęcie meczu następuje w momencie wykonania 

zagrania serwisowego zawodnikami z linii środkowej. Dryżyny rozgrywają mecz  

do 10 bramek, drużyna, które je zdobędzie jako pierwsza wygrywa pojedynek. Po 

każdej bramce wznowienie gry następuję z linii środkowej przez zespół, który bramkę 

stracił. 

„Zasada Gotowości” - przed wprowadzeniem piłki do gry, zawodnik posiadający piłkę 

powinien zapytać przeciwnika czy jest przygotowany do gry. 

Piłka, która całkowicie się zatrzymała i jest poza zasięgiem jakiegokolwiek piłkarzyka, 

nazywana jest „martwą”.  Piłka znajdująca się w martwym punkcie gdziekolwiek 

między liniami pomocy powinna zostać ponownie zaserwowana przez sędziego 

zawodów. 

Piłka znajdująca się w martwym punkcie pomiędzy bramką, a linią pomocy powinna 

zostać wprowadzona do gry z linii obrońców najbliżej miejsca, w którym się 

zatrzymała. Gra powinna zostać wznowiona zgodnie z „zasadą gotowości”. 

Zabronione jest obracanie grillem. Za obrót uznaje się ruch „piłkarzyka” powyżej 

360°  
Jeżeli piłka została przesunięta w wyniku niedozwolonego obrotu, drużyna przeciwna 

może kontynuować grę z danej pozycji lub rozpocząć serwem. Zabronione jest 

jakiekolwiek podnoszenie i przesuwanie stołu. 

VIII. Punktacja zaliczana do generalnej klasyfikacji „Maratonu”: 

Punkty do „Maratonu” zdobywa drużyna, która uzyskał wyższą lokatę w zespole drugi 

zespół i ile został zgłoszony otrzymuje 1  pkt za udział wg poniższego klucza w każdej 

kategorii: 

I miejsce  – 5 pkt. + druga drużyna 1  pkt. za udział 

II miejsce  – 4 pkt. + druga drużyna 1  pkt. za udział 

III miejsce  – 3 pkt. + druga drużyna 1  pkt. za udział 

IV miejsce  – 2 pkt. + druga drużyna 1  pkt. za udział 

 

Zespół A,B,C lub D może zdobyć maksymalnie 12 pkt. w sytuacji kiedy zgłosi do 

rozgrywek dwie drużyny w każdej kategorii i zwycięży w każdej z nich.  

Ważne !!! Warunkiem zaliczenia punktów na rzecz drugiego zespołu za udział jest 

pełne uczestnictwo w turnieju bez możliwości oddawania meczu walkowerem.  

Drużyna musi liczyć dwie osoby aby mogła być dopuszczona do turnieju. 

IX. Organizator zapewnia: 

 Napoje chłodzące dla uczestników (woda mineralna) 

 Gorąca kawa, herbata, 

 Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia turnieju  

 Statuetki i nagrody dla zdobywców I miejsca 

 Dojazd zawodników we własnym zakresie  

 

 

Przecław, 31 stycznia 2016r. 
 

Zapraszamy 


