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VI Mistrzostwa ministrantów i lektorów Archidiecezji
Lubelskiej o Puchar Metropolity Lubelskiego
KATEGORIE WIEKOWE:


Szkoła Podstawowa, klasy III i IV



Ministranci: 2002 – 2005



Lektor Młodszy: 1999 – 2001



Lektor Starszy: 1995 – 1998

Mistrzostwa są podzielone na 2 etapy:
1. Etap dekanalny
Termin rozgrywek: do 07 marca 2015r.
Z każdego dekanatu wychodzi po jednej drużynie z kategorii wiekowej
Rozgrywki mogą odbyć się w jedną sobotę system pucharowym lub grupowym w zależności
od ilości drużyn.
2. Etap finałowy
Termin rozgrywek: 11 Kwietnia 2015r. (Sobota) na Halach Sportowych w Lublinie

Regulamin zawodów
(Zawody będą prowadzone wg przepisów Polskiego Związku Piłki Nożnej Halowej)
– czas gry 2x8 minut ze zmianą stron,(etap dekanalny i strefowy ) (można dłużej gdy zgłosi
się mniej drużyń, można krócej, gdy jest zbyt duża liczba drużyn)
– odległość przy rzutach wolnych i rożnych wynosi 4 metry
– odległość przy autach wynosi 2 metry,
– bramkarz wprowadza piłkę ręką z obrębu własnego pola karnego,
– uderzenie piłki o sufit czy inną przeszkodę skutkuje rzutem wolnym na aucie,
– zmiany dokonywane są systemem hokejowym w strefie zmian,
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zawodnik opuszczający boisko musi przekroczyć linie boczną w obrębie strefy zmian
jego drużyny, (jeśli możliwości Sali gimnastycznej zezwalają na to)
zawodnik wchodzący na boisko musi uczynić to również w obrębie strefy zmian, ale
nie wcześniej niż zawodnik schodzący przekroczy całkowicie linię boczną, (jeśli
możliwości Sali gimnastycznej zezwalają na to, )

– do gry używać należy miękkiego obuwia z podeszwą z gumy lub innego podobnego
materiału,
– zakaz gry wślizgiem i ciałem (rzut wolny bezpośredni),
– rzut karny egzekwowany jest z 6 metrów,
– karą za brutalną grę są żółte lub czerwone kartki (dopuszczalne są też kary „minutowe”),
– za niewykonanie w ciągu 5 sekund jakiegokolwiek rzutu lub wznowienia gry sędzia
przyznaje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej,

Uwaga!!! Ważna zmiana!
- we wszystkich kategoriach wiekowych, gra się na auty i rzuty rożne, chyba, że możliwości
Sali gimnastycznej są ograniczone, tzn. sala gimnastyczna jest zbyt mała aby można taki
przepis stosować,
– w grze bierze udział czterech zawodników i bramkarz, (kategoria I również 4+ bramkarz,
chyba, że sala gimnastyczna jest wyjątkowo dużych rozmiarów, wtedy najmłodsza kategoria
może zagrać 5 + bramkarz, decydują organizatorzy,)
– kary: żółta kartka – 2 minuty kary (za przekleństwo, brutalny faul, celowa ręka), czerwona
kartka – wykluczenie do końca meczu. Za wybitnie niesportowe zachowanie (pobicie
zawodnika, znieważenie sędziego, wyjątkowo brutalny faul) grozi dyskwalifikacja zawodnika
bądź całej drużyny z rozgrywek,
- gdy drużyna grająca w osłabieniu traci bramkę zawodnik ukarany karą 2 minut wcześniej
wchodzi na boisko,
– sankcje karne mogą być wyciągane również w stosunku do zawodników rezerwowych,
przebywających zarówno na ławce rezerwowej, jak i na całym obiekcie rozgrywek w czasie
trwania meczów (warunkiem kary jest identyfikacja zawodnika potwierdzona przez świadka
zajścia np. innego opiekuna),
– za wybryki chuligańskie na boisku bądź obiekcie zawodnik lub cała drużyna będą
zdyskwalifikowani do końca trwania rozgrywek,
– za zniszczenia w szatni odpowiada drużyna, która ostatnio w niej przebywała,
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– w czasie rozgrywek zawodnik zobowiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej i
ministranckiej
W każdym dekanacie będzie wyznaczony kapłan odpowiedzialny za przygotowanie i
koordynacje rozgrywek dekanalnych.
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