
REGULAMIN 
IV TURNIEJU CHARYTATYWNEGO 

ARŁAMÓW BUSINESS CUP 2023 w Futsalu
o Puchar Prezesa Zarządu Hotelu Arłamów S.A.

ORGANIZATOR:
Hotel Arłamów S.A.

DATA I MIEJSCE: 
01.04.2023 r. (sobota)
Centrum Sportowe Hotel Arłamów 

CEL IMPREZY:
Popularyzacja piłki nożnej halowej wśród zakładów pracy, nawiązanie współpracy między zakładami pracy wymia-
na doświadczeń organizacyjnych, zbiórka funduszy dla fundacji im. Włodzimierza Czwerynko. 

UCZESTNICTWO: 
W turnieju wezmą udział drużyny firmowe. Zespół składa się z max. 12 zawodników, trenera i kierownika drużyny.

SYSTEM ROZGRYWEK.
Eliminacje:
Drużyny zostaną podzielone na 2 grupy liczące po 6 zespołów. W grupach mecze systemem „każdy z każdym”. 
W razie mniejszej lub większej frekwencji organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek. 
II Runda:
Do drugiej rundy awansują po 3 najlepsze drużyny z każdej grupy. Drużyny te podczas losowania zostaną przypo-
rządkowane do dwóch grup po 3 drużyny. W grupach mecze systemem „każdy z każdym”.  
Półfinały: 
Zwycięzcy półfinałów: mecz o I m., przegrani z półfinałów: meczów o III m. Zespoły z miejsc trzecich, grają mecz 
o 5-6 miejsce. 
System 1A-2B, 1B-2A.
Czas rozgrywek: 
Każdy zespół rozegra 5 meczy w fazie eliminacji turnieju. Czas trwania meczy: 12 minut (2 x 6 min. + 1 min prze-
rwy). Liczba zawodników na boisku: 4 + 1.
Punktacja:
Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.
O miejscu w tabeli decyduje w kolejności: liczba zdobytych punktów, wynik bezpośredni spotkania, różnica bra-
mek, większa liczba strzelonych bramek. W przypadku równej liczby punktów, różnicy bramek, zdobytych bramek 
i remisowego meczu bezpośredniego sędzia zarządza serię (po 3) rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi 
zespołami. W przypadku identycznego bilansu u więcej niż dwóch zespołów, obowiązuje dodatkowa „mała ta-
bela”, biorąc pod uwagę rezultaty meczów tylko pomiędzy zainteresowanymi zespołami. W przypadku dalszego 
braku rozstrzygnięcia, decydują przepisy zgodne z regulaminem rozgrywek ligowych PZPN.



Królem strzelców zostaje zawodnik, który uzyskał największą liczbę bramek w całym turnieju. W przypadku 
większej liczby zawodników z równą liczbą strzelonych bramek – dogrywka po 3 rzuty karne (neutralny bramkarz). 
Najlepszym zawodnikiem i bramkarzem turnieju zostają zawodnicy wytypowani przez organizatorów, którzy 
mogą wziąć pod uwagę sugestię trenerów uczestniczących zespołów. 

NAGRODY: 
3 najlepsze zespoły otrzymują pamiątkowe medale, wszystkie startujące drużyny otrzymują puchary i dyplomy, naj-
lepszy zawodnik, bramkarz i strzelec turnieju otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora turnieju. 

HARMONOGRAM TURNIEJU: 
Szczegółowy harmonogram zostanie przekazany uczestnikom w późniejszym terminie (do 31.03.2023 r.) 

ZASADY GRY:
• Hala o wymiarach boiska do piłki ręcznej 40 x 20 m, bramki 2 x 3 m.
•  Turniej ma charakter amatorski. Jednocześnie na boisku może przebywać nie więcej niż trzech zawodników zgło-

szonych do rozgrywek na poziomie ligi okręgowej lub wyżej. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zapisu 
zespół zostaje ukarany walkowerem.  

• Liczba zawodników: 4 + bramkarz.
• Czas gry: 12 min ( 2 x 6 min + 1 min przerwy)
• Zamiany zawodników systemem „hokejowym”, przy linii środkowej.
• Mecze będą rozgrywane piłka do futsalu.
• Rzut karny wykonuje się z odległości 7m.
• Rozpoczęcie gry ze środka jest traktowane jak rzut wolny pośredni.
•  Podyktowaniu rzutu wolnego pośredniego lub bezpośredniego decyduje sędzia, zgodni z przepisami gry. Czas na 

wykonanie stałego fragmentu gry wynosi 5 sekund. 
•  Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą z podłoża, tylko na swojej połowie. Przy wprowadzeniu piłki 

do gry przez bramkarza obowiązuje zakaz wykopywania noga, po uprzednim podrzucie piłki (uderzenie z po-
wietrza). 

•  Po wyjściu piłki na aut lub uderzeniu piłki w górną konstrukcję hali, następuje wprowadzanie jej do gry nogą zza 
linii bocznej lub bezpośrednie podanie (dołem – do wysokości kolan). Przy stałych fragmentach gry, zawodnicy 
drużyny broniącej muszą znajdować się w odległości minimum 3 m od piłki.

• Gra bez wślizgów. Wyjątkiem są wślizgi ofensywne lub bez obecności i kontaktu z przeciwnikiem.
• Sygnałem kończącym mecz jest sygnał z syreny tablicy wyników.
• Pozostałe przepisy zgodne z przepisami gry w piłkę nożną halową PZPN.
• Drużynę obowiązuje jednolity strój z numerami i halowe obuwie sportowe.
•  Za rażące przewinienia zawodnik może być usunięty z gry na okres 1-5 min. Kary czasowe mogą byś stopniowa-

ne w stosunku do zawodnika kilkukrotnie przekraczającego przepisy gry. W przypadku czasowego wykluczenia 
bramkarza, kapitan drużyny wyznacza zawodnika z pola, który odbywa karę za bramkarza.

•  Osoby będące pod wpływem środów odurzających lub alkoholu mogą zostać zawieszone do końca rozgrywek.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
• Wszystkich zawodników obowiązuje posiadanie badań lekarskich, za co odpowiadają opiekunowie drużyn.
• Szczegółowy harmonogram meczy zostanie przesłany do zakładów pracy (e-mail).
•  Wpisowe w wysokości 2 500 zł od zespołu przelewem na konto: Fundacja Ochrony Zdrowia im. Włodzimierza 



Czwerynko 40 9096 0004 2015 0028 5090 0001 Bank Spółdzielczy w Jarosławiu 28.03.2022 r. - tytułem „wpisowe 
na turniej halowy – wpłata na cele pożytku publicznego” (Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego). 

•  Ze względów formalnych Fundacja nie może wystawiać rachunków i faktur VAT, ale może wystawić potwierdze-
nie wpłaty na cele Organizacji Pożytku Publicznego. 

• Decyzje w sprawach spornych, nieujętych w niniejszym regulaminie podejmuje organizator.
•  Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub wypadki losowe ponie-

sione przez uczestników turniej.
• Organizator nie bierze odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni.
• Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju.
• Organizator zapewnia napoje, słodycze i przekąski dla uczestników turnieju.
•  Dopuszcza się możliwość zmian w regulaminie przed rozpoczęciem turnieju w przypadku zwiększonej liczby 

drużyn.
• Zawody prowadzi sędzia PZPN.
•  Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do dnia 25.03.2023 r. poprzez pocztę email (decyduje kolejność zgłoszeń 

oraz potwierdzenie dokonania przelewu – załącznik do zgłoszenia).
• Patronat medialny: 

• Nagrody ufundowali: Hotel Arłamów S.A. 
• Kontakt telefoniczny: +48 668 599 302 lub e-mail: turniej@arlamow.pl

ORGANIZATOR
 



           

KARTA ZGŁOSZENIA  
TURNIEJU FUTSALU O  

PUCHAR PREZESA ZARZĄDU HOTEL ARŁAMÓW S.A.  
01.04.2023 r., godz. 08.30;  

Hala Sportowa Hotel ARŁAMÓW S.A. 

NAZWA DRUŻYNY:…………………………………………………………………………………………….. 

KAPITAN:  ………………………………………….TEL. KONTAKTOWY……………………………….. 

Oświadczam iż swoim podpisem akceptuje regulamin rozgrywek.  
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…………..……………………………… 
(podpis osoby zgłaszającej) 

Data i godzina  wpływu zgłoszenia: ………………………………………………………………..  
                                                                             (uzupełnia Organizator) 
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