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Zawiercie 06.12.2018

REGULAMIN
Mistrzostwa Polski Hutników w Piłce Nożnej organizowane są w celu rozpowszechniania kultury fizycznej.
§1
Mistrzostwa odbędą się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu ul. Blanowska 4 w terminie: 26 Stycznia 2018
roku.
§2
Organizatorem Mistrzostw jest: CMC Poland Sp. z o.o. CMC Putex Sp. z o.o. przy współudziale Związków Zawodowych
CMC Poland Sp. z o.o. oraz wielu instytucji i organizacji.
§3
W Mistrzostwach startować mogą reprezentacje poszczególnych zakładów pracy /Spółek/ zgłoszone w
wyznaczonym terminie do organizatora. Zawodnicy grający w klubach: ekstraklasy, I, II, III lidze PZPN z boisk
otwartych i ekstraligi, I, II ligi rozgrywek halowych nie mogą uczestniczyć w zawodach.
§4
Każdy zawodnik zobowiązany jest okazać przed zawodami następujące dokumenty upoważniające do udziału w grze:
dowód osobisty lub paszport, legitymacja zakładu pracy, aktualne badanie lekarskie.
§5
Kierownicy ekip złożą w terminie wyznaczonych zawodów imienną listę zawodników biorących udział w
Mistrzostwach, z potwierdzeniem zatrudnienia i lekarza o zdolności do gry.
§6
Warunkiem udziału drużyny w zawodach jest wpłacenie 1.200 zł startowego. W ramach startowego Organizator
gwarantuje kanapki + obiad, dyplom uczestnictwa, oraz okolicznościowe souveniry. Organizatorzy pokrywają
wszelkie koszty związane z organizacją turnieju. Drużyny przyjeżdżają na własny koszt, pokrywają również
ubezpieczenie. Organizator zapewnia odpłatnie: zakwaterowanie i zamówione dodatkowo wyżywienie.
§7
Obowiązuje system rozgrywek wg harmonogramu Mistrzostw. Przyjmuje się wariant rozstawienia najlepszych
drużyn wg klasyfikacji 35 imprez biorąc również pod uwagę najlepsze 4 drużyny ostatnich zawodów.
CMC Poland Sp. z o.o. – gospodarz oraz Huta Trzyniec mistrz 2018 uzyskują prawo do gry w ścisłym finale bez
eliminacji.
§8
W Mistrzostwach obowiązują przepisy gry w halową piłkę nożną oraz postanowienia niniejszego regulaminu:
1. W Mistrzostwach może brać udział 12 zawodników, lecz na parkiecie przebywa pięciu piłkarzy w tym
bramkarz.
2. Czas trwania zawodów jak w grafiku (bez zmiany pól i bez przerwy).
3. Zmiany zawodników są dozwolone (w strefie zmian) w czasie trwania meczu pod warunkiem, że najpierw
opuści parkiet zawodnik biorący udział w grze, a dopiero w jego miejsce może wejść inny zawodnik.
4. Dozwolona jest wielokrotna wymiana w jednym meczu jednocześnie wszystkich zawodników, o których
mowa w pkt. jw.
5. Na parkiecie zostaną ustawione dwie bramki o wymiarach 3m szerokość x 2m wysokość. Pole karne
wyznaczać będzie linia 6m do gry w piłkę ręczną. W obrębie pola karnego obowiązywać będą przepisy jak
w obrębie pola bramkowego.
6. Rzut karny wykonywany będzie z odległości 6 m. Czwarty faul i następne (w jednej połowie meczu), to
wykonanie przedłużonego rzutu karnego z odległości 10 m. Przy kumulacji faulów (4) przy czwartym
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przewinieniu nie stosuje się prawa korzyści (chyba, że sędzia uzna że bramka jest pusta i gol ze 100%
pewnością będzie zdobyty).
Wrzut z autu wykonywany będzie w ten sposób, że zawodnik stojący na parkiecie za linią lub na linii autowej
zagrywa piłkę nogą znajdującą się na linii lub poza boiskiem. Przy rzutach pośrednich i bezpośrednich
zawodnicy winni zachować odległość, co najmniej 5 metrów od piłki.
Rzut od bramki wykonuje bramkarz stojący we własnym polu karnym wyrzucając piłkę ręką.
Piłka nie jest w grze, jeżeli wyjdzie poza linię bramkową, autową. Wówczas rzut rożny, rzut od bramki lub
zagranie z autu.
Gra z bramkarzem jest dozwolona na swojej połowie pod warunkiem: że bramkarz ma kontakt jeden raz z
piłką lub zagra nią przeciwnik.
Bezpośrednio z rozpoczęcia gry (środka boiska) nie uznaje się bramki. Bramka zdobyta ręką przy wyrzucie
bramkarza z własnego pola karnego nie jest uznana.
Zawodnicy winni posiadać jednolite koszulki i nie powinni ich zmieniać w czasie turnieju.
Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek sprzętu sportowego dla drużyn. Każda drużyna winna posiadać
dwa komplety koszulek o innej barwie.
Całe Mistrzostwa rozgrywane będą piłkami dostarczonymi przez organizatora piłka halowa.
Podczas uderzenia piłki o sufit następuje przerwa w grze i sędzia dyktuje rzut z autu, z linii równoległej do
miejsca dotknięcia piłki z sufitem.
Nieprawidłowo wykonany rzut rożny (np. poza wyznaczonym narożnikiem) skutkuje utratą piłki i
wznowieniem gry przez bramkarza rzutem od bramki.

Kary indywidualne i zespołowe.
1. Za przewinie taktyczne, za które sędzia zastosuje karę czerwonej kartki /np. złapanie piłki ręką, która
zmierza do bramki/ stosuje się karę indywidualną - czerwona kartka dla zawodnika, który dokonał
przewinienia. Drużyna gra wówczas w osłabieniu 2 min., po czym inny zawodnik wchodzi do gry. Czas kary
może ulec skróceniu w przypadku utraty bramki przez ukaraną drużynę. Ukarany zawodnik nie może
wystąpić już w tym meczu.
2. Za przewinienie z art.12 przepisów PZPN sędzia stosuje karę indywidualną: czerwona kartka. Drużyna gra w
osłabieniu 2 min., po czym inny zawodnik wchodzi do gry. Ukarany piłkarz zostaje wykluczony na 3 lub
więcej meczy, o czym zadecyduje Komisja Weryfikacyjna zawodów.
3. Żółte kartki:
a) po otrzymaniu 2 żółtych kartek w jednym meczu /czerwonej/ zawodnik pauzuje w tym spotkaniu. Gra
w kolejnych pod warunkiem, że nie łamie regulaminu w pkt. b lub c.
b) po otrzymaniu w kilku spotkaniach 3, 6 żółtych kartek zawodnik pauzuje jeden mecz.
c) jeżeli zawodnik otrzyma w kilku spotkaniach żółtą i czerwoną kartkę o karencji decyduje komisja
weryfikacyjna.
d) żółte kartki z eliminacji nie są liczone w zawodach finałowych. (po eliminacjach kasuję się)
4. Najmniejsza ilość zawodników przebywających na parkiecie to trzech. Jeżeli w tym czasie kolejny zawodnik
otrzyma karę to inny zawodnik tej samej drużyny może ją uzupełnić, a kara ta zostaje odłożona.
5. Zabrania się wślizgów w zasięgu gry z wyjątkiem bramkarzy w obrębie pola karnego .
6. Funkcjonuje przepis tzw. 4 sekund to znaczy każdy rzut, wrzut i każde zagranie ze stałych fragmentów gry
musi być wykonane w ciągu 4 sek.
7. Każdej drużynie w trakcie jednego spotkania przysługuje jedna przerwa czyli czas 1 min. na analizę gry i
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omówienie taktyki. Fakt ten zgłasza trener lub kierownik przekazując na stolik sędziowski kartę.
Ostatnia minuta każdego spotkania będzie grana z zatrzymanym czasem, czyli wyjście piłki na aut boczny,
bramkowy, rzut wolny itp.; sędzia będzie zatrzymywał zegar.
W przypadku gdy niniejszy regulamin nie stanowi inaczej obowiązują przepisy gry w piłkę nożną zespołów 5
osobowych FUTSAL.
§9
Międzynarodowym Halowym Mistrzem Polski Hutników na 2019 r zostanie drużyna, która zdobędzie pierwsze
miejsce w finale.
§ 10
Zwycięskie drużyny otrzymają pamiątkowe puchary, dyplomy, medale. Puchary otrzymają również:
- Najlepszy strzelec zawodów finałowych.
- Najlepszy bramkarz zawodów finałowych.
- Najlepszy piłkarz zawodów finałowych.
- Najstarszy zawodnik zawodów finałowych, który zagra co najmniej 10 min.
Dla drużyny najbardziej dżentelmeńskiej zostanie wręczony Puchar Fair Play.
Klasyfikacja Fair – Play - Zasady Punktacji
- napomnienie ż/k -3pkt, każde kolejne napomnienie tego samego zawodnika wielokrotność – 3 pkt.
np. drugie napomnienie -6 pkt, trzecie -9 pkt.
- wykluczenie cz/k - 10 pkt, każde kolejne wykluczenie tego samego zawodnika wielokrotność -10
pkt. . - walkower - 20 pkt.
Uwaga: W przypadku jednakowej ilości punktów o wyższym miejscu w klasyfikacji Fair-Play decyduje wyższa
lokata drużyny w końcowej tabeli Mistrzostw. Puchar przyznaje się drużynie uczestniczącej w finale.
§ 11
O miejscu w Mistrzostwach decydować będą - rozgrywki grupowe i finałowe:
a. zdobyte punkty: 3 za zwycięstwo, 2 za zwycięstwo (przy remisie) w karnych, 1 za remis, 0 za porażkę,
b. wynik bezpośredniego spotkania,
c. różnica bramek,
d. większa ilość strzelonych bramek,
e. rzuty karne po trzy.
Uwaga: W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez 3 i więcej zespołów tworzy się dodatkową tabelę
zainteresowanych drużyn.
§12
Wszystkie mecze prowadzone będą przez sędziów wyznaczonych przez Komisję Mini Piłki Nożnej.
Bieżącej weryfikacji dokonywać będzie Komisja Weryfikacyjna Mistrzostw.
§ 13
Postanowienia ogólne:
1.Każda drużyna winna zgłosić się do hali OSiR Zawiercie co najmniej 1,0 godzinę przed rozpoczęciem zawodów w
grupie.
2. Odprawa kierowników ekip rozpocznie się na 0,45 h przed rozpoczęciem gier.
3. Każdy z kierowników musi posiadać komplet dokumentów na odprawie i weryfikacji zawodników.
Brak jakiegokolwiek dokumentu powoduje niedopuszczenie zawodnika do meczu.
4. Weryfikacja drużyn /zawodników/ odbędzie się na 30 min przed rozpoczęciem gier.
5. Zamówienie na noclegi i wyżywienie należy składać do dnia 22.01.2019 roku. Po tym terminie
nie gwarantujemy obsługi kwatermistrzowskiej.
6. Wszelkie opłaty należy regulować gotówką lub przelewem przed imprezą lub w czasie trwania zawodów.
8.
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§ 14
W sprawach organizacyjnych i sportowych nie objętych niniejszym regulaminem decydować będzie Komisja
Weryfikacyjna Mistrzostw, która będzie dyżurowała przez cały czas trwania imprezy.
UWAGA:
Uprasza się wszystkich zawodników o grę w obuwiu o spodach jasnych, nie pozostawiających śladów na parkiecie.
Zawodnicy nie przestrzegający powyższego nie będą dopuszczeni do gry.
§ 15
Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Polski Hutników w Piłce Nożnej odbędą się po raz trzydziesty czwarty.
Trofea Mistrzów Polski zdobyły dotychczas drużyny:
1984 - Huta Warszawa
1985 - Huta Lenina Kraków
1986 - Huta "Zawiercie"
1987 - Huta Miedzi Głogów
1988 - Huta Miedzi Głogów
1989 - Huta 1 Maja Gliwice
1990 - Huta "Zawiercie"
1991 - Huta "Zawiercie"
1992 - Huta 1 Maja Gliwice
1993 - Huta Miedzi Głogów
1994 - Huta 1 Maja Gliwice
1995 - Łańcucka F-ka Śrub "Śrubex"
1996 - Huta "Zawiercie" S.A.
1997 - Huta "Sendzimira" Kraków S.A.
1998 - Huta "Zawiercie" S.A.
1999 - Huta “Gliwice” S.A.
2000 - Huta Ostrowiec S.A.
2001 - F.H. BAUSTAL Kraków
2002 - Huta „Zawiercie” S.A.
2003 - TKKF Hutnik Gliwice
2004 - CMC Zawiercie S.A. (dawniej Huta Zawiercie S.A.)
2005 - CMC Zawiercie S.A.
2006 - CMC SERVICE S.A.
2007 - Huta Miedzi Głogów
2008 - ISD Huta Częstochowa
2009 - STALPROFIL Dąbrowa Górnicza
2010 - ARCELORMITTAL o/Kraków
2011 - STALPRODUKT BOCHNIA S.A.
2012 - TKKF ARCELORMITTAL o/Kraków
2013 – H.W. Pietrzak Holding Sp. z o. o.
2014 – CMC Poland Sp. z o. o.
2015 - CMC Poland Sp. z o. o.
2016 - STALPRODUKT BOCHNIA S.A.
2017 – WINDEX Chorzów
2018 – Huta Trzyniec Czechy
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Adres dla korespondencji:
CMC PUTEX Sp. z o.o. 42-400 Zawiercie ul. Paderewskiego 61 z dopiskiem 36 MHMP Hutników.
Tel : 32 67 212 24 i 695 107 117 Bogusław Pniak
e-mail: prezes@putex.pl,
dominik.wnuk@cmc.com
Opracował: Bogusław Pniak
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