
 
Zawody Mikołajkowe  

„Aktywnie i zdrowo  przeciw Covid 19“ 

Turniej  – Ladies Cup 

Turniej Współfinansowany ze środków Gminy Kraków 

1.  Realizator Projektu „WKS „ Wawel. 

 2.  Miejsce i termin:  

- 05.12.2020 r. (sobota)  

- Hala sportowa przy WKS Wawel Kraków ul. Podchorążych 3 

- Godziny: 18.00 –  21.00  

3. Uczestnicy Turnieju: 

wg zgłoszeń  

W zawodach uczestniczą cztery 5-osobowe drużyny (w tym bramkarz), ilość zawodniczek            
rezerwowych- 10 

4. System rozgrywek: 

- mecze każdy z każdym  

- o kolejności w tabeli decydują: punkty, bezpośredni mecz, bilans bramkowy, mała tabela 

Przepisy gry: 

- bramkarz wprowadza do gry piłkę ręką,  

- bramka bezpośrednio zdobyta przez wyrzut ręką bramkarza nie zostaje uznana, 

- rzut z autu wykonywany jest nogą z piłki stojącej na linii lub poza linią boczną boiska. W                  
przypadku,gdy piłka nie stoi, lub jest wybita z boiska, następuje strata piłki i rzut z autu dla                 
drużyny przeciwnej, 

- bramka zdobyta po odbiciu się piłki od oświetlenia, konstrukcji itp. nie może być uznana,               
sędzia zarządza rzut wolny pośredni, 

- czwarty faul w meczu i każdy kolejny skutkuje przyznaniem dla przeciwnika przedłużonego             
rzutu karnego!  

- Obowiązuje kategoryczny zakaz gry wślizgiem w przeciwnika! Każdy wślizg wykonany w            
przeciwnika jest zaliczany jako faul i wliczany pod kątem przedłużonego karnego. Przepis ten             
nie dotyczy jedynie bramkarza we własnym polu karnym. Dopuszcza się grę wślizgiem            
bezkontaktowym. Wślizg w polu karnym wykonany przez zawodnika broniącego będzie          
skutkował przyznaniem rzutu wolnego pośredniego, 

- Mur przy rzutach wolnych, rożnych, autowych nie może być ustawiony bliżej niż 5 metrów od                
miejsca wznowienia gry, 

- ilość zmian zawodniczek dowolna; zmiany mają się odbywać na własnej połowie przy             
posiadaniu piłki, 

 



 
- zawodniczki na listę zgłoszeń należy wpisać zgodnie z numerami jakie posiadają na             
koszulkach, 

- w przypadku przebywania na boisku w czasie gry większej liczby zawodniczek niż przewiduje              
regulamin,sędzia karze drużynę wykluczeniem jednej zawodniczki na okres 1 minuty, 

- czas trwania spotkania wynosi 2x 20 minut  

- obowiązuje obuwie przystosowane do gry na nawierzchniach halowych (parkiet) 

- sędzia może stosować za przewinienia zawodniczek wykluczenia czasowe (1-2 minuty) lub            
wykluczenie całkowite (czerwona kartka); za zawodniczkę wykluczoną drużyna może         
wprowadzić do gry zawodnika rezerwowego po upływie 2 minutowej kary; zawodnik ukarany            
czerwoną kartką jest automatycznie zawieszony i nie może brać udziału w następnych            
meczach, 

5. Inne postanowienia: 

- Każda zawodniczka przed przystąpieniem do rozgrywek powinna posiadać ważne badania           
lekarskie stwierdzające jego dobry stan zdrowia. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i             
wynikające  z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków w czasie gry.  

6. Prawo do zmiany regulaminu przysługuje organizatorom. 

Godziny Meczy: 

18:00 – 18.45  

18.55 – 19.40 

19.50 –  20.30  

20.40 – PODSUMOWANIE TURNIEJU, WRĘCZENIE NAGRÓD 

Uwaga. Po wejściu na obiekt WKS WAWEL trenerzy zespołów odbiorą od organizatora            
pakiety dla zawodniczek. 

NA OBIEKTY PRZY HALI WKS WAWEL BĘDZIE MOŻNA WCHODZIĆ OD GODZ. 17. 30.  

WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, OPRÓCZ HALI SPORTOWEJ, OBOWIĄZKOWE       
JEST PORUSZANIE SIĘ W MASECZKACH NA TWARZY. OBOWIĄZUJĄ ZASADY UJĘTE W           
REGULAMINIE HALI. 

 

 

 


