
REGULAMIN I ZASADY ROZGRYWANIA TURNIEJU INSULIN ON BOARD CUP 2021 

I. CZAS I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW 

Turniej zostanie rozegrany w dniach 4 – 5 września 2021 r. w Białołęckim Ośrodku Sportu przy ul. 

Strumykowej 21 w Warszawie. Zawody rozpoczną się o godzinie 12 w sobotę i potrwają do godziny 

19, a w niedzielę od godziny 10 do godziny 16. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W turnieju mogą występować drużyny składające się zarówno z dziewcząt jak i z chłopców (zespoły 

mieszane). 

2. Liczba zawodników mogących występować w jednej drużynie wynosi od minimum 6 do maksimum 

9 zawodników. 

3. Zespoły występują w sześcioosobowych składach (bramkarz + pięciu zawodników w polu). 

4. Uczestnikami zawodów mogą być wyłącznie osoby chore na cukrzycę. 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD GRY 

1. Rozgrywki odbywają się na boisku piłkarskim typu „orlik” ze sztuczną trawą na otwartej 

przestrzeni. 

2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do gry jest posiadanie butów przystosowanych do sztucznej 

nawierzchni typu „orlik”. 

3. Bramki posiadają wymiar 5m x 2m. 

4. Czas trwania jednego meczu wynosi 18 minut bez przerwy i bez zmiany stron. Może on ulec 

zmianie po ustaleniu ostatecznej liczby drużyn. 

5. Zawodnicy powinni występować w jednolitych strojach sportowych. Jeżeli grające przeciwko sobie 

zespoły będą miały stroje uniemożliwiające sędziemu ich odróżnienie, w znacznikach zapewnionych 

przez organizatora zagra drużyna gości (wynikać to będzie z losowania). 

IV. ORGANIZACJA TURNIEJU 

1. System zawodów: 

Turniej w każdej z kategorii wiekowych rozgrywany będzie systemem „każdy z każdym: Za 

zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt. Drużyna, która wygrywa 

walkowerem otrzymuje 3 pkt. i 3:0.  

2. O końcowej klasyfikacji w turnieju decyduje: 

1. większa ilość zdobytych punktów 

2. wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami 

3. lepsza różnica bramek 

4. większa ilość zdobytych bramek 



5. losowanie 

V. ZASADY GRY – ZASADY OGÓLNE 

1. Dopuszczalna jest dowolna liczba zmian w wyznaczonej strefie. Obowiązują zmiany w stylu 

hokejowym. 

2. W przypadku rzutów wolnych pośrednich i bezpośrednich „mur” ustawiany jest w odległości 4 

metrów od piłki. 

3. Rzut karny wykonywany jest z odległości 7 metrów od bramki. 

4. Rzut z autu wykonywany jest nogą z linii boiska. W kategoriach młodzieżowych, piłka może zostać 

wprowadzona przez wybijającego na boisko lub zagrana zza linii bocznej. W kategorii open, piłka 

może być tylko i wyłącznie wprowadzona zza linii bocznej. 

5. W trakcie turnieju dozwolone są tylko wślizgi blokujące. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują zasady gry w piłkę nożną 

ustalone przez organizatora. 

VII. ZASADY GRY - KARY 

Sędziowie mogą nakładać na zawodników następujące kary: 

• kara dwuminutowa 

• kara pięciominutowa 

• kara wykluczenia do końca meczu, z możliwością wejścia innego zawodnika po 5 minutach. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każdy zespół określa w zgłoszeniu osobę będącą Opiekunem. 

2. Opiekun w zgłoszeniu podpisuje zapoznanie się i zobowiązanie do przestrzegania niniejszego 

Regulaminu. 

3. Do interpretacji niniejszego Regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. 


