
XXIII MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ 
OLDBOJÓW W HALI 

ELIMINACJE W ZWIĄZKACH DO DNIA 4 LUTEGO 2013 ROKU 
FINAŁ W ZAWIERCIU 16-17.02.2013 ROKU W HALI OŚRODKA SPORTU I 

REKREACJI 
 
 

 
R E G U L A M I N 

 
  XXIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Piłkę Nożną drużyn Oldbojów w hali 
organizowane są celem propagowania halowej piłki nożnej, wyłonienia Mistrza Polski 
Oldbojów, podtrzymywania sprawności fizycznej wśród zawodników, którzy zakończyli 
karierę czynnego uprawiania sportu oraz kontynuowanie więzi koleżeńskich. 
 

§ 1. 
Eliminacje do Mistrzostw przeprowadzą poszczególne Związki w terminie do dnia  
4 lutego 2013 roku. Najlepsze drużyny Związki zgłoszą do organizatora rozgrywek 
finałowych tj. Ośrodka Sportu i Rekreacji, ulica Moniuszki 10, 42-400 Zawiercie w terminie 
do dnia 6 lutego 2013 roku ( tel/fax 32 6724337 ). 
  

§ 2. 
Z gier eliminacyjnych w Związkach do rozgrywek finałowych w Zawierciu kwalifikują się 
mistrzowie rozgrywek eliminacyjnych. W przypadku nie przeprowadzenia rozgrywek w 
danym Związku dopuszcza się wytypowanie drużyny, która będzie reprezentowała Związek 
w mistrzostwach.  
 

§ 3. 
Jeśli w terminie określonym w § 1 organizator nie otrzyma zgłoszenia, z któregokolwiek 
Związku może zaprosić na to miejsce dowolnie wybraną drużynę, która wyrazi chęć 
uczestnictwa w rozgrywkach finałowych. 
 

§ 4. 
Do gier finałowych w Zawierciu (4 grupy po 4 drużyny w każdej ) oprócz najlepszych drużyn 
ze Związków (16) dopuszcza się bez gier eliminacyjnych.  
Górnik Mitsubishi Zabrze (aktualny mistrz Polski ) oraz Stadion Zawiercie (gospodarz 
mistrzostw). 
Ogółem w finale weźmie udział 18 drużyn.  
Górnik Mitsubishi Zabrze i Stadion Zawiercie wraz z mistrzami grup utworzą ścisły finał, do 
którego awansują również dwa najlepsze z czterech zespoły, które zajmą drugie miejsca w 
swoich grupach. 
O kolejności zajętych miejsc przez zespoły w każdej fazie Mistrzostw decydować będą: 

a. ilość zdobytych punktów  
b.przy równej ilości punktów uzyskanych przez 2 drużyny decyduje wynik 

bezpośredniego pojedynku  
c. korzystniejsza różnica bramek strzelonych do straconych w spotkaniach tych drużyn  
d.korzystniejsza różnica bramek strzelonych do straconych w całym turnieju lub grupie 
e. większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach 



f. dodatkowa tabela między zainteresowanymi zespołami – w sytuacji gdy trzy lub 
więcej zespołów zdobędą taką samą ilość punktów – kierując się kolejno zasadami 
podanymi w punktach B, C, D, E, G 

g. rzuty karne po trzy z każdej strony a dalej po jednym aż do rozstrzygnięcia 
Ogółem w ścisłym finale będzie 8 drużyn, które poprzez losowanie zostaną podzielone na 
dwie grupy. 
Losowanie odbędzie się w sobotę po zakończeniu gier w grupach. W grupach obowiązuje 
system rozgrywek każdy z każdym wg. następującego klucza:  1 – 2 ,  3 – 4 ,  1 – 4 ,  2 – 3,  
4 – 2 ,  1 – 3   
Mistrzowie grup grają bezpośredni mecz o I i II miejsce, wicemistrzowie o III i IV. 
Mecze o kolejne miejsce nie będą rozgrywane a drużyny zostaną sklasyfikowane 
równorzędnie na V i VI  oraz VII i VIII miejscu. 

§ 5. 
W mistrzostwach startować mogą drużyny złożone maksymalnie z 11 zawodników, którzy są 
urodzeni w 1978 r. i starsi. 
Ekipa wraz z kierownikiem drużyny nie może przekraczać 13 osób. 
Każda drużyna przed zawodami zobowiązana jest przedłożyć organizatorowi następujące 
dokumenty: 

a)  imienną listę z uwzględnieniem roku urodzenia zawodnika, 
b)  aktualne badania lekarskie, 
c)  dokument tożsamości ze zdjęciem i dokładną datą urodzenia 

 
§ 6 

Drużyny dopuszczone do gier finałowych bez gier eliminacyjnych (§ 4) zobowiązane są 
potwierdzić swój udział w Mistrzostwach w terminie do dnia 4 lutego 2013 roku. 

§ 7 
Każda drużyna biorąca udział w finałach XXIII  MP w Zawierciu opłaci startowe w 
wysokości 350 złotych. Startowe należy wpłacić na konto organizatora to jest: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu , ulica Moniuszki 10 
Bank Pekao SA 07 12402975 1111 0010 4324 0240 w terminie do dnia 7 lutego 2013 roku. 

§ 8 
Drużyny biorące udział w grach finałowych w Zawierciu przybywają na własny koszt, 
pokrywają we własnym zakresie koszty ubezpieczenia OC i NW. 

§ 9 
W ramach startowego organizator zapewnia bezpłatne noclegi (13 osób), każda drużyna 
otrzymuje: proporczyk okolicznościowy, program wydany z okazji Mistrzostw. Rezerwację 
noclegów należy uzgodnić z panią Katarzyną Smętek w godz. 700- 1500 tel. (32) 6722332 

 Wyżywienie drużyn we własnym zakresie. Wyżywienie po wcześniejszym zamówieniu 
i ustaleniu zakresu można realizować w następujących miejscach: 

- restauracja „Warta Cafe” ul. Moniuszki 10 tel. (32) 6716006 
- restauracja „Riva” ul. Wierzbowa  16 b tel. (032) 6775000 
- restauracja „Putex” ul. Paderewskiego, tel. (32)  6721224 
- restauracja „Sportowa” ul. Sienkiewicza 1, 603184606 
- restauracja „Alibi” ul. Westerplatte 33, tel. (32) 6701230 



 Drużyny które zakwalifikują się do ścisłego finału (8 drużyn)otrzymują puchary a zawodnicy 
tego turnieju: „król strzelców” oraz najstarszy wiekiem zawodnik, który rozegra przynajmniej 
jeden mecz – puchary lub nagrody rzeczowe. 
 

§ 10 
Organizator zastrzega sobie prawo oddalenia zgłoszenia, które wpłynie po terminie 
określonym w § 1. W przypadku nie uiszczenia w terminie startowego (§ 7) organizator na to 
miejsce zaprosi dowolnie wybraną drużynę. 

§ 11 
W czwartek 7 lutego 2013 roku o godz.1200, w kawiarni OSiR, ul. Moniuszki 10 w Zawierciu 
odbędzie się publiczne losowanie zgłoszonych drużyn. Na ceremonii losowania mile widziani 
są przedstawiciele zgłoszonych drużyn. Wyniki losowania przesłane będą zainteresowanym 
klubom, Związkom, PZPN oraz do prasy, radia i telewizji. 

§ 12 
W Mistrzostwach obowiązywać będą przepisy gry w piłkę nożną oraz postanowienia 
niniejszego regulaminu. 
 

a. w grze bierze udział pięciu zawodników w tym bramkarz, 
b. czas trwania zawodów 2 x 10 minut, 
c. mecze będą rozgrywane w hali,  w której zostaną ustawione bramki o wymiarach 2 x 

5 m , pole karne o wymiarach   7 x 15 m , rzut karny wykonywany z odległości 9 m , 
d.  zmiany zawodników w drużynie dowolne; zawodnik ma prawo powrotu do gry, 
e.    wznowienie gry od bramki należy wykonywać ręką z obrębu pola bramkowego: 

przy wznowieniu gry bramkarz może przenieść piłkę na dowolną część boiska. 
f.    po wyjściu piłki na aut następuje wznowienie gry nogą na parkiecie za linii bocznej 

(piłka stojąca tj. nie może być w ruchu) w miejscu gdzie piłka opuściła pole gry, 
przy każdym wznowieniu gry zawodnicy drużyny przeciwnej nie mogą znajdować 
się w odległości mniejszej niż 3 m. 

g.   zawodnicy powinni posiadać dwa komplety koszulek o odmiennych kolorach, na 
koszulkach powinny być widoczne numery; turniej rozgrywany będzie piłkami 
dostarczonymi przez organizatora (piłki halowe); piłki do ewentualnej rozgrzewki 
przywożą drużyny, 

h.   w przypadku otrzymania przez zawodnika czerwonej kartki drużyna zawodnika 
usuniętego z gry może być uzupełniona innym zawodnikiem po upływie 2 min.(w 
przypadku utraty bramki kara zostaje anulowana). Ukarany zawodnik nie może 
wystąpić w najbliższym spotkaniu; otrzymanie dwóch żółtych kartek przez 
zawodnika w jednym meczu jest równoznaczne z otrzymaniem czerwonej kartki, 
minimalny skład drużyny: dwóch zawodników i bramkarz, 

i.   jeżeli wprowadzenie piłki do gry nie zostanie wykonane w ciągu 4 sekund od 
momentu, w którym zawodnik wykonujący rzut wszedł w jej posiadanie to 
odpowiednie wznowienie gry wykonuje zawodnik drużyny przeciwnej; jeżeli 
przypadek taki powtórzy się wobec tej samej drużyny, sędzia zastosuje żółtą kartkę 
wobec zawodnika opóźniającego grę, 

j.    jeśli na boisku, w wyniku złej zmiany znajdzie się więcej niż 5 zawodników sędzia 
usunie z boiska nadliczbowego piłkarza i ukarze zespół 1 minutową karą odsuwając 
od gry zawodnika z pola wskazanego przez kapitana lub trenera zespołu, 

k. gra wślizgiem jest niedozwolona, każde takie zagranie będzie karane rzutem 
wolnym bezpośrednim lub rzutem karnym, jeśli przewinienie będzie miało miejsce 
w polu karnym. 



l. Ostatnia minuta każdego spotkania (dot. II połowy gry) będzie rozgrywana z 
zatrzymywanym czasem, czyli każde wyjście piłki na aut boczny, bramkowy, rzut 
wolny itp. sędzia będzie zatrzymywał czas gry. 

 
§ 13 

Zgłoszone drużyny, które po przeanalizowaniu niniejszego regulaminu z różnych względów 
nie będą mogły uczestniczyć – proszone są o fakcie tym powiadomić organizatora – celem 
umożliwienia udziału w Mistrzostwach innej drużynie. 

§ 14 
W sprawach organizacyjnych i sportowych nie objętych niniejszym regulaminem decydować 
będzie przedstawiciel organizatora Mistrzostw. 
W sprawach dotyczących prowadzenia zawodów: Sędzia Główny Mistrzostw. 
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