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Regulamin 

Mistrzostw Knurowa Szkół Podstawowych w Futsalu 

Knurów 21.12.2022 r.  
 

I. Organizator: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie. 

II. Cel:  

• Promocja aktywności fizycznej oraz futsalu wśród uczniów szkół podstawowych na terenie miasta Knurów. 

• Promocja gminy Knurów. 

 

III. Termin i miejsce: 

 

21 grudnia 2022, godz. 9:00 Hala Sportowa MOSiR, Aleja Lipowa 12A Knurów. 

 

IV. Uczestnicy:  

W turnieju mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych należących do Gminy Knurów. Każda szkoła ma prawo 

zgłosić  do gry maksymalnie 12 zawodników, przy czym w rozgrywkach mogą brać udział uczniowie urodzeni                           

w latach 2008, 2009, 2010.                                     

V. Zasady gry:  

Każdy mecz rozgrywany będzie w systemie 2x10 minut. Obowiązuje zasada fauli kumulowanych. Rzut wolny 

bezpośredni (wykonywany z  punktu 10. metra) dyktowany jest po 3 i kolejnym przewinieniu w danej połowie meczu. 

W pozostałych kwestiach obowiązują przepisy gry w futsal.  

VI. Kary:  

Zawodnik,  który  otrzymał dwie  żółte  kartki,  pauzuje  w  kolejnym  meczu.  Wymiar  kar  zawieszenia  za otrzymanie  

czerwonej  kartki  określa  Przedstawiciel  Organizatora  w  drodze  konsultacji  z  sędzią prowadzącym zawody.  

VII. System rozgrywek:  

System rozgrywek wraz z harmonogramem zostanie opracowany i przedstawiony drużynom, po  upływie terminu 

zgłoszeń.  

VIII. Zgłoszenia:  

Termin zgłoszeń upływa w dniu 09.12.2022 r. Zgłoszenia przyjmowane są przez Dział Organizacji Imprez Sportowo-

Rekreacyjnych za pośrednictwem adresu mailowego: sport@mosirknurow.pl lub telefonicznie: 32 335-20-14. 

Przedstawicielem drużyny jest opiekun, który zobligowany jest przedłożyć Organizatorowi w dniu zawodów listę 

zawodników oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych.  
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IX Płatność:  

Szkoły biorące udział w zawodach zobligowane są do poniesienia opłaty 50 zł zgodnie z cennikiem obowiązującym 

w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie. Placówki posiadające umowę wynajmu Hali 

Sportowej przy Alei Lipowej 12A uczestniczą w zawodach w ramach tejże umowy.  

X. Nagrody: 

Organizator zapewnia puchary dla wszystkich drużyn uczestniczących w turnieju. Przewidziane są również nagrody                            

dla Najlepszego Strzelca oraz Najlepszego Bramkarza.  

XI. Postanowienia końcowe:  

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

• Organizator zapewnia napoje dla uczestników turnieju.  

• W sprawach nieujętych i nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie prawo ostatecznej decyzji ma 

Organizator,  tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


