
TURNIEJ „FUTBOL PRZECIW HOMOFOBII” 

2 lutego 2019, Hala Sportowa OSiR Targówek 

 

 

Przepisy gry 

 

 

POLE GRY I PIŁKA 

Mecze rozgrywane będą w hali OSiR Targówek. Bramki 2,5mx2m 

(regularne futsalowe). Zalecane buty halówki. Piłka do gry w hali 

rozmiar 4. 

 

LICZBA ZAWODNICZEK I STRÓJ 

4 zawodniczki + bramkarka, drużyna liczy maksymalnie 12 

zawodniczek. Każda drużyna posiada jednolite stroje/koszulki. 

Koszulka bramkarki musi odróżniać się od koszulek zawodniczek. 

Drużyny nie posiadające jednolitych koszulek będą zakładały 

znaczniki. W przypadku gdy obie drużyny, bądź bramkarki posiadają 

jednakowy kolor koszulek drużyna wygrywająca losowanie przed 

rozpoczęciem gry zakłada znaczniki.  

 

CZAS TRWANIA MECZU 

1x12 min bez przerwy 

 

ROZPOCZĘCIE I WZNOWIENIE GRY 

Przed rozpoczęciem zawodów sędzia przeprowadza losowanie przez 

podrzucenie monety o pierwszeństwo wyboru połowy pola gry.  

Drużyna, która przegrała losowanie rozpoczyna grę. 

Bramka MOŻE być bezpośrednio zdobyta z rozpoczęcia gry. 

Jeżeli osoba, która rozpoczyna grę dotyka piłkę ponownie, zanim 

zostanie dotknięta przez inną zawodniczkę zarządza się rzut wolny 

pośredni dla drużyny przeciwnej z miejsca przewinienia. 

W pozostałych przypadkach nieprawidłowe wznowienie gry powtarza 

się. 

 

PIŁKA W GRZE I POZA GRĄ 

Piłka jest poza grą gdy CAŁYM swoim obwodem przekroczyła linię 

boczną lub bramkową, gra została przerwana przez sędziego. 

Piłka pozostaje w grze w każdym pozostałym przypadku włączając 

sytuacje, gdy odbije się od sędziego, słupka bądź poprzeczki 

bramkowej. 

 

SPALONY 

Nie ma spalonych. 

 

 

 



GRA NIEDOZWOLONA I NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWNIE 

RZUT WOLNY BEZPOŚREDNI zostanie przyznany drużynie przeciwnej za 

następujące przewinienia: 

● kopie lub usiłuje kopnąć przeciwniczkę, 

● podstawia bądź próbuje podstawić nogę przeciwniczce, 

● skacze na przeciwniczkę, 

● atakuje przeciwniczkę ciałem bez intencji zagrania piłki, 

● uderza lub usiłuje uderzyć przeciwniczkę, 

● popycha przeciwniczkę, 

● przytrzymuje przeciwniczkę. 

 

RZUT WOLNY POŚREDNI zostanie przyznany drużynie przeciwnej za 

następujące przewinienia: 

● bramkarka trzyma piłkę w rękach dłużej niż 6 sekund, dotyka 

piłki po raz drugi po tym jak pozbyła się jej z rąk, dotyka 

piłkę po rozmyślnym zagraniu jej przez współpartnerkę, dotyka 

piłki rękoma po otrzymaniu jej bezpośrednio z wrzutu od 

współpartnerki, 

● zawodniczka wykona wślizg atakując piłkę, 

● zawodniczka przeszkadza w poruszaniu się przeciwniczce, 

● zawodniczka przeszkadza bramkarce w zwolnieniu piłki z rąk. 

 

RZUTY WOLNE  

Rzuty pośrednie i bezpośrednie. Odległość zawodniczek przeciwnej 

drużyny od piłki w obu przypadkach 6 metrów. Wszystkie rzuty 

pośrednie zarządzone w polu karnym wykonywane są z linii pola 

karnego, z najbliższego miejsca w którym zostało popełnione 

przewinienie. 

 

RZUT KARNY 

Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów od linii bramkowej. 

Pozostałe zawodniczki muszą znajdować się za piłką w odległości 

nie mniej jak 2 metry. 

 

RZUT Z OUTU 

Piłka ustawiona nieruchomo na linii bocznej lub poza nią, 

wprowadzana do gry nogą. Przeciwniczki znajdują się w odległości 

co najmniej 2 metry. W przypadku gdy piłka porusza się w momencie 

wprowadzania do gry następuje strata i grę wznawia drużyna 

przeciwna.  

 

RZUT OD BRAMKI 

Bramkarka wprowadza piłkę do gry ręką bądź nogą na swojej połowie. 

Jeżeli piłka przejdzie na drugą połówkę nie dotknięta przez żadną 

zawodniczkę, bądź nie skozłuje na połowie wykonawczyni, zarządza 



się rzut wolny pośredni z linii środkowej w miejscu gdzie piłka ją 

przekroczyła. 

Piłka złapana przez bramkarkę pozostaje w grze. Bramkarka może 

nawet zdobyć bramkę wykopując piłkę. Bramka nie może być uznana 

jeżeli bramkarka rzuci piłkę ręką, a piłka przez nikogo nie 

dotknięta wpadnie do bramki przeciwnika.  

 

PROCEDURY MAJĄCE NA CELU WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY TURNIEJU 

Runda Eliminacyjna – system każdy z każdym 

Zwycięstwo – 3 pkt. Remis – 1 pkt. Przegrana – 0 pkt 

Przy takiej samej ilości punktów o kolejności w grupie decyduje: 

bezpośredni wynik 

bilans bramek zdobytych i straconych 

liczba zdobytych bramek 

konkurs rzutów karnych 

Półfinały/Finały 

Jeżeli mecz skończy się remisem, wynik zostaje ustalony konkursem 

rzutów karnych (po 3). 

 

Jeżeli regulamin rozgrywek nie wskazuje konkretnego przepisu 

obowiązują przepisy Futsal FIFA. 

 

 

 

FORMUŁA TURNIEJU 

  

W turnieju weźmie udział 12 drużyn: NRG, CHRZĄSZCZYKI, K*AP 

FAMILY, FC WAW I, FC WAW II, WARSAW SIRENS, BLUE TEAM, DIGI TEAM, 

LIKE A GIRL, FUN 4 FUN, MKSN MAZOWSZE WARSZAWA, TUTKI. 

Drużyny podzielimy na dwie grupy, które nazwałyśmy po dwóch 

piłkarkach, wyoutowanych lesbijkach:  

grupa Ali Krieger = 6 drużyny 

grupa Lianne Sanderson = 6 drużyny. 

W grupach odbędą się mecze „każda z każdą”. 

Do półfinału zakwalifikują się pierwsze dwie drużyny z każdej 

grupy 

Półfinały zagrają pierwsza kwalifikowana drużyna grupy Ali Krieger 

przeciwko drugiej drużyny grupy Lianne Sanderson i odwrotnie 

(pierwsza drużyna w grupie Lianne Sanderson przeciwko drugiej Ali 

Krieger). 

Po półfinałach rozegrane będą kolejno: mecz o 3 miejsce i finał. 

 

WRĘCZENIE NAGRÓD odbędzie się na imprezie poturniejowej. Po 

zakończeniu turnieju zapraszamy wszystkie uczestniczki i 

publiczność do restauracji Bez Słowa, na ul. Fosa 3. 

Wręczenie nagród obędzie się przypuszczalnie pomiędzy godziną 21 a 

22. 


