
REGULAMIN 

TURNIEJU DZIKICH DRUŻYN  W  UNIHOKEJA 

Cel imprezy : 

• Popularyzacja unihokeja, 

• Umożliwienie czynnego wypoczynku oraz wzmacnianie zdrowia i 

kondycji uczestników, 

• Wyłonienie najlepszych zespołów w powiecie. 

2. Organizator : 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie 

3. Termin i miejsce : 

Mistrzostwa rozegrane zostaną Kompleksie Boisk ORLIK w Goworowie  

4. Uczestnictwo : 

Mistrzostwa rozegrane zostaną  w trzech kategoriach wiekowych: 

1. Szkoła podstawowa Klasy I-III 

2. Szkoła podstawowa klasy IV-VIII 

3. Szkoła średnia + dorośli , 

Drużyny liczą maksymalnie 5 zawodników, na boisku drużyny 

występują w składach 3 osobowych (bramkarz + 2 zawodników z pola 

gry), 

5. Sposób przeprowadzenia turnieju: 

1  System rozegrania turnieju każdy z każdym  

1. Czas gry wynosi 2 x 10 minut , 

2. Czas przerw między tercjami meczów wynosi 1 minutę, 

3. Mecze, które w regulaminowym czasie zakończą się wynikiem 

remisowym, gdzie koniecznym będzie wyłonienie zwycięzcy zarządza się 

kolejno, 3 minutową dogrywkę,, serię 3 rzutów karnych,, rzuty karne do 

skutku. 

6. Najważniejsze zasady gry : 

a ) zabrania się grać wysoko uniesionym kijem, podkładać kija pod nogi 

przeciwnika, zabrania się rzucać kija i wkładać kija między nogi przeciwnika. 

b) podczas wykonywania uderzenia piłki kijem dozwolone jest uniesienie 

łopatki kija w zamachu tylnym do wysokości bioder, a w wymachu przednim 

po strzale łopatkę kija można unieść do wysokości kolan, 

c) niedozwolona jest niebezpieczna gra ciałem – popychanie, uderzanie, 

kładzenie się na podłodze, 

f) zmiany hokejowe bez ograniczeń, 

g) niesportowe zachowanie zawodników oraz brutalna i niebezpieczna gra 

karane będą 2 minutowymi wykluczeniami, 

 

7. Punktacja : 

_ Za mecz wygrany – 2 punkty, 

_ Za remis – 1 punkt, 



_ Za mecz przegrany – 0 punktów, 

_ W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez zespoły o 

kolejności miejsc w tabeli decyduje: 

a) W przypadku dwóch zespołów – wynik bezpośredniego spotkania. Jeżeli 

ten mecz zakończył się remisem dalej decyduje : 

* Lepsza równica bramek zdobytych do bramek straconych, 

* Większa liczba strzelonych bramek, 

* Seria rzutów karnych, 

* Rzuty karne do skutku 

b) W przypadku trzech lub więcej zespołów z taką samą ilością punktów : 

* tworzy się tzw. małą tabelę ze spotkań pomiędzy zainteresowanymi 

zespołami. 

8. Nagrody: 

• za zajęcie I, II, III  miejsca w turnieju drużyny zostaną nagrodzone  

9. Zgłoszenia : 

Zgłoszenia dostępne  W GOKSiR Goworowo 

Zgłaszać drużyny można do 10 minut przed rozpoczęciem turnieju w 

przypadku jeszcze wolnych miejsc.  

 

10. Uwagi końcowe : 

• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia 

zawodników oraz za urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania 

imprezy, 

• Ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków 

we własnym zakresie, 

• Zawodników obowiązują kompletne stroje sportowe oraz obuwie 

sportowe, 

11 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu 

oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych niniejszym regulaminem 

 

 


