
Wstępny REGULAMIN 

VIII Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej 

Termin: 27 kwietnia 2019 r. 

Miejsce: Centrum Rozwoju Com-Com Zone, Kraków, ul. Tadeusza Ptaszyckiego 4 i 6  

Organizator: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie 

Uczestnictwo: 

• Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie w terminie do 15 stycznia 2019 r.: 

1. wypełnionego formularza „lista zawodników” potwierdzonego przez Prezesa lub Wiceprezesa Rady 

Okręgowej Izby Aptekarskiej na adres e-mailowy: ksiegowosc@oia.krakow.pl 

1a. Można dokonać zmiany dowolnej liczny zawodników do tygodnia (20.04) przed rozpoczęciem 

Mistrzostw. Nie można zmienić ilości uczestników przesłanych na formularzu „Lista Zawodników”. 

2. wypełnionego formularza „podział pokoi hotelowych” wysłanego na ww. e-mail 

3. wpłaty wpisowego drużyny w wysokości 250 zł na konto bankowe Okręgowej Izby Aptekarskiej w 

Krakowie (nr konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745 z tytułem: „nazwa drużyny/OIA - 

Mistrzostwa w Piłce Halowej 2019 - wpisowe" 

4. wpłaty dodatkowego kosztu udziału w mistrzostwach w wysokości 450 zł od 

zawodnika/uczestnika, który obejmuje: zakwaterowanie w hotelu Swing w Krakowie (2 noclegi w 

pokojach dwuosobowych), parking, wyżywienie (2 śniadania, obiad, catering na hali, 2 kolacje), w 

tytule wpisując: "nazwa drużyny/OIA - Mistrzostwa w Piłce Halowej 2019 - udział" 

• drużyna może zgłosić do udziału w turnieju maksymalnie 12 zawodników, trenera oraz kierownika. 

• w turnieju mogą brać udział farmaceuci legitymujący się aktualnym prawem wykonywania zawodu 

reprezentujący Izbę, której są członkami lub farmaceuci będący w trakcie procedury jego wydania w 

danej Izbie. Formularz zawierający imienny skład drużyny potwierdza Prezes lub Wiceprezes Rady 

OIA swoją pieczęcią i podpisem. 

• istnieje możliwość włączenia do drużyny jednego zawodnika należącego do innej OIA. Zawodnik 

taki musi posiadać zgodę swojej OIA na reprezentowanie innej Izby w turnieju. 

• istnieje możliwość włączenia do drużyny dwóch zawodników należących do innej OIA, pod 

warunkiem, że ta OIA nie wystawia swojej reprezentacji 

• istnieje możliwość połączenia dwóch Okręgowych Izb Aptekarskich i wystawienia jednej 

reprezentacji 

• każdy zawodnik biorący udział w turnieju zobowiązany jest do zabrania kserokopii lub oryginału 

prawa wykonywania zawodu oraz dowodu osobistego! Magister farmacji, który jest w trakcie 

procedury uzyskania prawa wykonywania zawodu, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z 

Izby o złożeniu dokumentów do jego wydania. 

• każdy zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie. Dopuszcza się badania lekarskie 

dostarczone na imiennej liście zbiorczej. 



• ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków drużyny dokonują we 

własnym zakresie. 

 

System rozgrywek: 

• obowiązują przepisy PZPN. 

• czas gry wynosi 2x10 minut. 

• na wznowienie gry drużyna posiada 4 sekundy (rzut rożny, aut, od bramkarza). W przypadku 

przekroczenia regulaminowego czasu, drużynie przeciwnej przyznaje się rzut pośredni. 

• po wznowieniu gry drużyna będąca w posiadaniu piłki może maksymalnie dwukrotnie wymienić 

podanie z bramkarzem. Trzecie podanie do bramkarza będzie skutkowało rzutem wolnym pośrednim 

w miejscu popełnienia przewinienia.  

• szóste przewinienie danej drużyny popełnione w trakcie meczu karane będzie przedłużonym 

rzutem karnym. 

• rozgrywki odbywają się w dwóch grupach (w zależności od ilości drużyn) systemem każdy z każdym; 

do dalszej gry awansują po cztery najlepsze zespoły z każdej z grup tworząc pary ćwierćfinałowe 1A-

4B, 2A-3B, 3A-2B 4A-1B. 

Zwycięzcy meczów ćwierćfinałowych tworzą pary półfinałowe. 

Zwycięzcy półfinałów grają w finale, przegrani półfinałów grają mecz o trzecie miejsce. 

• o kolejności zajętych miejsc w grupach decyduje suma punktów zdobytych przez drużynę podczas 

rozgrywek wg klucza: 

- 3 punkty za zwycięstwo, 

- 1 punkt za remis, 

- 0 punktów za porażkę. 

• w przypadku jednakowej ilości punktów o kolejności decyduje: 

1. wynik bezpośredniego spotkania, 

2. korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach turnieju (na danym etapie rozgrywek), 

3. ilość zdobytych bramek we wszystkich meczach turnieju (na danym etapie rozgrywek), 

4. losowanie. 

• w fazie pucharowej, w przypadku zakończenia spotkania wynikiem remisowym rywalizujące 

drużyny rozegrają dogrywkę - 2x5 minut. W przypadku braku rozstrzygnięcia wyniku w doliczonym 

czasie, rozegrana zostanie seria rzutów karnych, do której zostanie wytypowanych po 3 strzelców z 

rywalizujących drużyn. Jeśli wynik nadal będzie remisowy, każda z drużyn wytypuje 1 zawodnika do 

następnej serii rzutów karnych. Rzuty karne będą rozgrywane, aż do rozstrzygnięcia wyniku 

spotkania. 

• W turnieju zostanie wyłoniony: 

- król strzelców, 



- najlepszy zawodnik, 

- najlepszy bramkarz, 

- najlepszy asystent, 

- nagroda fair play (drużyna lub zawodnik). 

Zasady gry, naruszenie przepisów: 

• zawodnik ukarany czerwoną kartką lub dwoma żółtymi (w dwóch różnych meczach) nie może brać 

udziału w następnym spotkaniu. 

• drużyna, która w trakcie trwania turnieju nie przystąpi do meczu lub zrezygnuje z udziału w turnieju 

zostaje zdyskwalifikowana, a wyniki rozegranych przez nią spotkań zostają zweryfikowane na korzyść 

przeciwnika 5:0. 

• obowiązuje jednolity strój piłkarski, zawodnicy występują z numerami na koszulkach wg 

dostarczonej listy zgłoszeń przez cały czas trwania turnieju. 

• listę zawodników dostarcza opiekun zespołu przed pierwszym meczem. 

• zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. W przypadku zdarzeń losowych 

(kontuzja) nie będą z tego tytułu rościć zadość uczynienia od Organizatora. 

• za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodników danego zespołu odpowiada dany zespół. 

• decyzje sędziów w trakcie trwania spotkania są ostateczne. 

• ewentualne sytuacje sporne będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż 15 minut po 

zakończeniu spotkania. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej i nieodwołalnej 

decyzji w sprawie. 


