
REGULAMIN TURNIEJU W FUTBOLU STOŁOWYM 
O PUCHAR SOŁTYSA – ZAMARSKI 2022

I 
POSTANOWIENIE OGÓLNE

1. Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk ul. Główna 1, Zamarski 43-419, NIP: 5482395033 oraz klub AKFS Zamarski 
działający przy Stowarzyszeniu Miłośników Zamarsk.

2. Turniej odbędzie się 14.05.2022 w Zamarskach,  o godz. 13:00.

3. Konkurencje: Gra podwójna: OD, Amator, Classic. Gra pojedyncza: Goalie War 1KO oraz Freestyle. Turniej będzie rozgrywany w kat. wiekowej 
16+ (decyduje rok ur.)

4. W turnieju mogą uczestniczyć: PARY-  dwuosobowe drużyny oraz osoby w kat. Goalie War, które do dnia 8 maja 2022 roku, dokonają zgłoszenia 
online wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.pucharsoltysa.pl.  Zapisy na konkurencję FREESTYLE będą również dostępne podczas 
trwania turnieju.  Nie można łączyć konkurencji Amator oraz Open Doubles. Jedna osoba może być przypisana tylko do jednej drużyny w danej 
kategorii.

5. Potwierdzeniem udziału jest złożenie darowizny w odpowiedniej wysokości wg informacji dostępnych na stronie turnieju
www.pucharsoltysa.pl. Darowizny można dokonać poprzez wykonanie przelewu nr rachunku Stowarzyszenia Miłośników Zamarsk: 56 8113 1017 
2003 0176 5391 0001. W tytule należy wpisać
„DAROWIZNA -NAZWA DRUŻYNY lub NAZWISKO OSOBY”. Istnieje również możliwość darowizny w dniu turnieju do 30 min przed rozpoczęciem 
rozgrywek w danej kategorii.

6. Wszystkie drużyny powinny się stawić min. 30 min przed rozpoczęciem rozgrywek w danej kategorii. W szczególnych przypadkach istnieje 
możliwość odstąpienia od tej zasady po wcześniejszym poinformowaniu organizatora o spóźnieniu.

7. Na wniosek drużyny przeciwnej organizator, przed lub w trakcie meczu ma obowiązek sprawdzenia tożsamości osób znajdujących się w 
protokole zawodów. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane.

8. Mecze będą rozgrywane na stołach Garlando, Rosengart, Leonhart oraz Roberto Sport. Wszystkie stoły to wersje turniejowe.

9. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za miejsca 1, 2 i 3 (oprócz Goalie WAR) oraz za wygraną w konkurencji freestyle. Puchar zostanie 
wręczony zwycięzcom całego turnieju w poszczególnych kategoriach.

10. Nagrody: 
Kategoria główna OPEN DOUBLES:
1 miejsce: 2000 pln + Puchar Sołtysa + medale
2 miejsce: 1500 pln + medale
3 miejsce: 1000 pln + medale

Kategoria Amator:
1 miejsce: 800 pln + Puchar Sołtysa + medale
2 miejsce: 500 pln + medale
3 miejsce: 200 pln + medale

Kategoria Classic:
1 miejsce: Weekend od pt do nd dla 5 osób w Willa Jerzykówka + Puchar Sołtysa + medale
2 miejsce: Lot widokowy samolotem dla 2 osób
3 miejsce: 2x voucher na sesję Floatingu

Kategoria Goalie War 1KO: 
1 miejsce: Puchar Rycerza + łoże królewskie hamakowe podwójne ze stelażem
2 miejsce: Nagroda pocieszenia w postaci skoku rozpaczy Bungee ze zdjęciami i filmem 



II 

Zasady gry podczas turnieju

Mecze w grze podwójnej będą rozgrywane systemem 2KO lub grupowym. (obowiązuje 
zasada do 2 wygranych setów - przy stanie 1:1 decydujący set rozgrywany jest do przewagi 

2 bramek - maksymalnie do 8 strzelonych bramek.)
Mecze w grze pojedynczej będą rozgrywane w systemie 1KO. 

Rozpoczęcie gry
• jeżeli drużyna/osoba nie zgłosi się w wyznaczonym terminie (3 wezwania drużyny, max. do

3min oczekiwania) do gry przegrywa mecz walkowerem

• Mecz poprzedza rzut monetą lub losowanie „ukrytej piłeczki”. Zwycięzca losowania
wybiera stronę stołu albo prawo serwu. Przegranemu przysługuje opcja niewybrana przez
zwycięzcę losowania.

dla kategorii OPEN DOUBLES
obowiązują aktualne przepisy  ITSF

 dla kategorii AMATOR 
przepisy uproszczone oparte na aktualnych przepisach ITSF:

Sędzia w kategorii Amator będzie zwracał uwagę na:
rozegranie serwu i wznowień (2 kontakty), piłki autowe, martwe piłki, faule: 

kołowrotki, uderzenia ciałem w stół, mocne uderzenia bumperami o bandy, brak 
przestrzegania zasady gotowości, zbyt długie przetrzymywanie piłki, rozproszenia 
przeciwnika. Przed każdym meczem oraz w jego trakcie sędzia nakreśli zasady i 

odpowie na każde pytanie z nimi związane. Oprócz rywalizacji, kategoria Amator 
ma walor edukacyjny. 

dla kategorii Goalie WAR  
obowiązują aktualne przepisy  ITSF 

dla kategorii Classic
aktualne przepisy ITSF - wersję gry wybierze organizator przed 

turniejem lub w dniu turnieju.

konkurencja FREESTYLE - 1 minuta na zaprezentowanie swoich 
dowolnych umiejętności gry w piłkarzyki

NA TURNIEJU DOZWOLONE JEST UŻYWANIE PIŁECZEK ORAZ SMARÓW 
DOSTARCZONYCH WYŁACZNIE PRZEZ ORGANIZATORA

PO KAŻDYM MECZU ZAWODNIK DRUŻYNY WYGRANEJ LUB WYGRANY 
ZAWODNIK GRY POJEDYNCZEJ MA OBOWIĄZEK DOSTARCZYĆ DO 

REJESTRACJI TURNIEJU WYPISANĄ KARTE WYNIKÓW. 
KARTA ZOSTANIE DOSTARCZONA PRZEZ ORGANIZATORA.



Czas

• Każda drużyna/zawodnik może wykorzystać max. 30 sekund przerwy na set.
• Warunkiem wzięcia czasu jest zatrzymanie piłeczki lub przerwa w grze spowodowana

bramka, autem lub faulem.
• Czas przerw nie kumuluje się.

IIII 
KODEKS ETYCZNY

• Niesportowe lub nieetyczne zachowanie podczas rozgrywania turnieju, w sali turniejowej,
lub na obszarze na którym rozgrywany jest turniej jest naruszeniem kodeksu etycznego.
Wymagany jest wzajemny szacunek pomiędzy zawodnikami, Sędziami oraz widzami.
Celem każdego z zawodników i Sędziów jest przedstawienie Futbolu Stołowego, jako
sportu w jak najlepszy i pozytywny sposób.

• Karą za złamanie zasad kodeksu etycznego może być strata seta lub meczu, wykluczenie z
turnieju.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu turnieju
2. W czasie turnieju będą zachowane wszystkie środki bezpieczeństwa zgodnie z aktualnymi
wytycznymi dot. COVID 19
3. Administratorem danych osobowych jest  Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk
ul. Główna 1, Zamarski 43-419, NIP: 5482395033
Więcej informacji uzyskasz pisząc na info@pucharsoltysa.pl




