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Regulamin 

Turnieju Futbolu Flagowego 
GŁOGOVIA CUP 2018 

 
§1 Definicje 
§1.1. Asystenci Sędziów – osoby przydzielone do pomocy sędziom, w tym do obsługi znacznika prób, 
do podawania piłek meczowych w trakcie trwania zawodów itp. 
§1.2. Bilans Bezpośrednich Meczów – procent wygranych meczów pomiędzy dwiema 
konfrontowanymi drużynami. 
§1.3. Bilans Małych Punktów – różnica pomiędzy liczbą zdobytych i straconych punktów w trakcie 
rozgrywania wszystkich meczów. 
§1.4. Członek Drużyny - każdy zarejestrowany zawodnik, trenerzy oraz osoby związane z drużyną 
biorącą udział w Turnieju. 
§1.5. Duże Punkty - punkty przyznawane za zwycięstwo, porażkę, remis lub walkower w meczu 
grupowym. 
§1.6. Małe Punkty – punkty zdobywane w trakcie trwania meczu. 
§1.7. Jednolite Stroje – strój każdego zawodnika składający się ze spodenek i koszulki jednolitych pod 
względem koloru ze strojami pozostałych zawodników tej samej drużyny. 
 

§2 Rejestracja i przystąpienie do Turnieju 
§2.1. Rejestracja drużyny do Turnieju odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie 
stosownego formularza. Formularz zawiera m.in. następujące informacje: 

A. Nazwa drużyny 
B. Pełny skład drużyny (imię i nazwisko, wiek) 
C. Imię i nazwisko managera drużyny wraz z numerem telefonu kontaktowego oraz adresem 
e-mail – managerem może być jeden z zawodników 

§2.2. Każdy z członków drużyny składa do organizatora oświadczenia dot. zgody na przetwarzanie 
danych osobowych i udostępnienia własnego wizerunku na potrzeby Turnieju. 
§2.3. Termin zgłoszenia drużyn do uczestnictwa w Turnieju upływa 05.10.2018 o godz. 10:00. 
§2.4. W drużynie może znajdować się minimalnie 5, a maksymalnie 10 zawodników. 
§2.5. W składzie meczowym musi się znaleźć minimum 5 zawodników. 
§2.6. Rejestracja dodatkowych zawodników do drużyny jest możliwa najpóźniej 30 minut przed 
rozpoczęciem Turnieju. 
§2.7. Ewentualna weryfikacja zawodnika odbywa się na podstawie aktualnego dokumentu 
tożsamości zawodnika. Organizator lub sędzia mają prawo w każdej chwili zażądać od danego 
zawodnika dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
§2.8. Niezarejestrowany zawodnik nie może występować w Turnieju. 
§2.9. W trakcie trwania Turnieju zawodnik nie może występować w dwóch różnych drużynach. 
§2.10. Każda z drużyn zobowiązuje się do posiadania kompletu Jednolitych Strojów. 
§2.11. Zaleca się by zawodnicy posiadali numery na koszulkach i by one były przypisane zawodnikom 
na stałe. 
§2.12. Organizatorzy Rozgrywek nie ponoszą odpowiedzialności za brak ubezpieczenia zawodników i 
drużyn. Wszelkie ubezpieczenia zawodników i drużyn związane z uczestnictwem w Turnieju są 
dobrowolne i leżą po stronie drużyn i zawodników. 
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§2.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników rozgrywek. 
Za wszelkie szkody wyrządzone przez Członków Drużyn odpowiadają zawodnicy zgłoszeni do gry w 
danej drużynie. 
§2.16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie i 
wokół boiska. 
 

§3 System rozgrywek 
§3.1. Turniej rozgrywany jest wg następującego systemu: 

A. dla 3-4 drużyn – systemem grupowy – „każdy z każdym” 
B. dla 5-6 drużyn – systemem „każdy z każdym” w dwóch grupach (w grupie dwu-

drużynowej zespoły grają mecz i rewanż), a następnie mecze o 1. Miejsce (zwycięzcy 
grup) i o 3. Miejsce (drugie drużyny w grupach). 

C. dla 7 i więcej drużyn – system „Play-off” 
§3.2. Losowanie Turnieju dla wariantu B i C odbywa się przed jego rozpoczęciem, w obecności 
przedstawicieli przynajmniej trzech drużyn. Kolejność gier dla wariantu A ustala sam Organizator. 
§3.3. Duże Punkty w fazie grupowej przyznawane są następująco: 

A. zwycięstwo 2 punkty 
B. remis 1 punkt 
C. porażka 0 punktów 
D. walkower 2 punkty oraz minus 2 punkty 

§3.3.1. W przypadku remisu, dla obliczenia Procentu Wygranych Meczów stosuje się zasadę 
traktowania remisu jako pół zwycięstwa. 

§3.3.2. W przypadku walkowera dla obliczenia Procentu Wygranych Meczów stosuje się zasadę 
odjęcia jednego zwycięstwa. 

§3.3.3. W przypadku walkowera w tabeli mecz odnotowywany jest jako spotkanie zakończone 
wynikiem 20:0 na korzyść zespołu, którego rywal oddał mecz walkowerem.  

§3.4. O kolejności w tabeli decydują odpowiednio: 
A. procent Wygranych Meczów, 
B. bilans Bezpośrednich Meczów, 
C. bilans Małych Punktów w meczach pomiędzy konfrontowanymi drużynami, 
D. liczba zdobytych Małych Punktów w meczach pomiędzy konfrontowanymi drużynami, 
E. bilans Małych Punktów we wszystkich meczach, 
F. liczba zdobytych Małych Punktów we wszystkich meczach, 
G. losowanie. 

§3.5. Żadne spotkanie fazy „Play-off” nie może zakończyć się remisem. W fazie „Play-off” obowiązuje 
system dogrywek zgodny z obowiązującymi Zasadami Gry.  
§3.6. Czas trwania każdego meczu wynosi 24 minuty, podzielone na dwie równe połowy. Organizator 
może, przed rozpoczęciem Turnieju, dokonać zmiany czasu trwania meczów, po konsultacjach z 
drużynami w nim uczestniczącymi.  
 

§4 Postanowienia końcowe 
§4.1. Przystępując do Turnieju uczestnicy potwierdzają znajomość niniejszego Regulaminu i 
zobowiązują się go przestrzegać. 
§4.2. Regulamin Turnieju nie opisuje zasad regulujących przepisy gry w futbol flagowy. 
§4.3. Sporne sytuacje rozstrzygane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. W sprawach 
nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy IFAF o grze w futbol flagowy 5-osobowy, 
Kodeksu Cywilnego oraz bezstronne decyzje Organizatora. 


