
     

        
        

              
                   Włocławek Cup – hala
                          Regulamin      
 
                                                                          § 1 
 
   Organizatorem rozgrywek jest Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne KUJAWY. 

                                                                          § 2

  W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia.   

                                                                          § 3                                                                      
             
    Listę zgłoszeniową (maksymalnie 10 zawodników) kierownicy są zobowiązani oddać
    organizatorowi do 07.12.2021 roku.
         
                                                                          § 4

    Zespoły, które nie wpłacą wpisowego (600zł) w określonej kwocie do dnia wyznaczonego przez 
    organizatora nie zostaną dopuszczone do turnieju. 
    W cenie wpisowego jest obiad dla każdego zawodnika dniu turnieju oraz wodę .
    W przypadku wycofania się zespołu z turnieju organizator nie jest zobowiązany do oddania 
    wpisowego.    



                                                                          § 5

    Zespoły mogą ubezpieczyć swoich zawodników od następstw nieszczęśliwych 
    wypadków związanych z grą w turnieju we własnym zakresie i na swój koszt.  
    Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odniesionych kontuzji bądź innych 
    zdarzeń wynikających z uczestnictwa w turnieju oraz zachorowań na COVID-19.
    Drużyny występujące w turnieju zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego 
     ustalonego przez Organizatora. 
     Zasady bezpieczeństwa związanego z Covid-19 będą na bieżąco aktualizowane i   
     podawane do wiadomości przez Organizatora w formie Regulaminu.   
     Organizator zastrzega sobie prawo w skrajnych przypadkach nawet do usunięcia osoby
     bądź zespołu z rozgrywek. Określając zasady bezpieczeństwa Organizator będzie 
     sugerował się aktualnymi zaleceniami GIS oraz rozporządzeniami wydawanymi przez 
     Ministerstwo Sportu oraz Radę Ministrów.

                                                                            § 6

    Turniej będzie prowadzony zgodnie z ustalonymi przepisami gry w futsal. 
    Wślizg, jest dozwoloną formą gry. 
    Jeżeli wślizg jest wykonany w sposób nieostrożny, sędzia podyktuje rzut wolny. 
    Jeżeli wślizg jest nierozważny, sędzia podyktuje rzut wolny, ukarze zawodnika żółta kartką, 
    który dopuścił się przewinienia.  
    Jeśli wślizg jest wykonany z użyciem nieproporcjonalnej siły, nie zważając na bezpieczeństwo  
    zawodnika, sędzia podyktuje, rzut wolny i wykluczy zawodnika pokazując mu czerwoną  
    kartkę.
    System gry to każdy z każdy w grupach i pucharowy (ćwierćfinały, półfinały, finał).
    W momencie rozpoczęcia meczu każda drużyna musi liczyć przynajmniej 
    4 zawodników (bramkarz +3 zawodników w polu).
                                    
                                                                             § 7
  
    Czas gry: mecze grupowe 1 x 12 min. , finał 2 x 8 min. bez zatrzymywania.
    Wyjątkiem są rzuty karne oraz rzuty karne przedlużone oraz na prośbę sędziego. 
    W przypadku spóźnienia się którejś z drużyn więcej niż 5 min sędzia musi odgwizdać  
    walkower dla drużyny przeciwnej (5:0).Za udział w meczu nieuprawnionego zawodnika 
     (niezgłoszonego, pauzującego za kartki lub odbywającego karę dyskwalifikacji ,
     występującego pod  innym nazwiskiem itp.) drużynie przeciwnej przysługuje prawo protestu 
     (do rozpoczęcia się następnego meczu).
     Każda drużyna rozegra w turnieju 4 mecze grupowe (20 drużyn) plus mecze pucharowe w
     przypadku wyjścia z grupy.
      
                                                                             § 8

    Początek sygnału akustycznego od sędziego czasowego jeden z sędziów ogłasza  
    koniec części meczu lub meczu swoim gwizdkiem, z wyjątkiem sytuacji gdy
   - podyktowany jest rzut z punktu karnego, względnie rzut wolny za czwarty(final trzeci) lub 
    kolejny faul akumulowany należy umożliwić wykonanie lub powtórzenie rzutu



    (czas jest przedłużony na wykonanie).
  -  czas jest przydłużony na wykonanie lub powtórzenie rzutu karnego.

    Jeżeli piłka kopnięta jest w kierunku jednej z bramek sędzia mierzący czas 
    użyje sygnału akustycznego sędziowie nie czekają na rozstrzygnięcie strzału i
    kończą gwizdkiem część gry lub zawody.
 
    Jeżeli zostało popełnione przewinienie w meczu ( grupy, ćwierćfinały , półfinały) w   
    którym po trzecim faulu akumulowanym lub części gry ( finał po drugim)  jednej z
    drużyn zarządza się rzut wolny bezpośredni lub rzut karny i kończy się grę gdy :
    
   - piłka nie jest bezpośrednio kopnięta do bramki
   - piłka bezpośrednio wpada do bramki i gol jest zdobyty
   - piłka opuszcza granice pola gry
   - piłka dotyka jednego lub dwóch słupków, poprzeczki, bramkarza lub innego
     zawodnika drużyny broniącej i bramka jest zdobyta.
   - nie zostaje popełnione inne przewinienie karane rzutem wolnym bezpośrednim,
     rzutem wolnym pośrednim lub rzutem karnym.

    Jeżeli w trakcie meczu ( grupy, ćwierćfinały, półfinały )  przed
    trzecim faulem akumulowanym lub w części gry ( finał przed drugim) na jednej 
     z drużyn zostaje popełnione przewinienie karane rzutem wolnym bezpośrednim 
     część gry lub mecz kończy się gdy:

  - piłka nie jest bezpośrednio kopnięta do bramki
  - piłka bezpośrednio wpada do bramki i gol jest zdobyty
  - piłka opuszcza granice pola gry
  - piłka dotyka jednego lub dwóch słupków, poprzeczki, bramkarza lub zawodnika 
   drużyny broniącej i bramka jest zdobyta 
  - piłka dotyka jednego lub dwóch słupków, poprzeczki, bramkarza lub zawodnika 
   drużyny broniącej i bramka nie jest zdobyta.
  - nie zostaje popełnione inne przewinienie karane rzutem wolnym bezpośrednim, 
   rzutem wolnym pośrednim lub rzutem karnym.
   
   Jeżeli w meczu ( grupy, ćwierćfinały, półfinały ) lub części gry ( finał ) zostanie 
   popełnione przewinienie karane rzutem wolnym pośrednim mecz lub część gry kończy 
   się gdy:
 - piłka wpada bezpośrednio do bramki bez dotknięcia jej przez innego zawodnika  
   podczas swojego lotu lub dotknięcia jednego lub dwóch słupków lub poprzeczki w 
   takiej sytuacji  bramka nie zostaje uznana.
 - piłka opuszcza granice pola gry.
 - piłka uderza w jeden lub dwa słupki lub poprzeczkę po dotknięciu jej przez  
  bramkarza lub innego zawodnika drużyny broniącej, nie zawodnika która kopnęła 
  piłkę w takiej  sytuacji bramka zostaje uznana.
 - piłka uderza w jeden lub dwa słupki lub poprzeczkę po dotknięciu jej przez 
  bramkarza lub innego zawodnika drużyny broniącej lub atakującej, nie zawodnika 
  kopiącego piłkę  w takiej sytuacji bramka nie zostaje uznana.
 - nie jest popełnione przewinienie karane rzutem wolnym bezpośrednim, rzutem  
  wolnym  pośrednim lub rzutem karnym.



                                                                             § 9

   Zmiany zawodników z parkietu dokonywane są systemem hokejowym w strefie 
   zmian.
   Zawodnicy rezerwowi posiadają znaczniki które podczas zmiany przekazują  
   zawodnikom schodzącym z placu gry.
   Zawodnik zmieniający może wejść na boisko dopiero wówczas, gdy zawodnik 
   zmieniany całkowicie opuści boisko w strefie zmian.
   Za niewłaściwe dokonaną zmianę zawodnik zmieniający (czyli ten, co wchodzi na 
    parkiet) zostanie napomniany żółtą kartką.
   Zmiana bramkarza nie musi zostać zasygnalizowana sędziemu. 
   Zawodnik rezerwowy który zmienia się z bramkarzem musi założyć znacznik i może   
   łapać piłkę w ręce we własnym polu karnym.
                                                                  
                                                                             § 10 
   
   Zawodnik musi być wykluczony z gry gdy: 
   a) gra brutalnie 
   b) pozbawia drużynę przeciwną bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie  
       rozmyślnie zagrywając piłkę ręką(nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym)
   c) pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w  
       bramki tego zawodnika popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub 
       karnym.
   d) narusza nietykalność lub znieważa słownie zawodnika drużyny przeciwnej ,sędziego
        organizatora lub współpartnera ( kara do końca turnieju o wyższej karze decyduje 
        organizator ).

       Jeżeli gra została przerwana celem wykluczenia zawodnika za przewinienie a nie
       popełniono jakiegokolwiek innego naruszenia przepisów gry, wznawia się rzutem  
       wolnym pośrednim przyznanym przeciwnej z miejsca przewinienia.
       Jeśli nastąpiło  ono w polu karnym, rzut drużynie wolny wykonuje się z linii pola 
       karnego najbliżej miejsca przewinienia.       

                                                                               § 11

    Naruszenia/sankcje:  
    Zawodnik musi być napomniany i zobaczyć żółtą kartkę, jeżeli popełni jedno z 
    następujących przewinień: 
    a) uporczywie narusza przepisy gry, 
    b) opóźnia wznowienie gry, 
    c) nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym 
      lub wolnym,
    d) wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego, 
    e) rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego. 
    Za jakiekolwiek z powyższych przewinień przyznawany jest drużynie przeciwnej rzut 
    wolny z miejsca wykroczenia.      
                                   



                                                                   § 12
                                    
   Bramkarz wznawia grę od bramki tylko ręką. 
   Kontakt bramkarza z piłką jednorazowo jest ograniczony do 4 sekund, przepis ten 
   obowiązuje bramkarza na własnej połowie boiska.   
   Dozwolony jest rzut piłki ręką przez całe boisko. 
   Czas na wznowienie gry przez bramkarza to 4 sekundy od powstania możliwości do  
    jego wykonania. 
    Po wykonaniu każdego stałego fragmentu gry na własnej połowie
    ( rzut wolny rzut z autu , rzut sędziowski ,rzut wolny) bramkarz może już 
    uczestniczyć w grze ponieważ ,,stara’’ akcja została już zakończona i rozpoczynamy 
    tzw. ,, nową ‘’ akcję.
    Piłka jest w grze, gdy została wyrzucona bezpośrednio poza pole karne przez   
    bramkarza drużyny broniącej.
    Jeżeli rzut od bramki nie zostanie wykonany w ciągu 4 sekund zarządza się rzut 
    wolny pośredni dla drużyny przeciwnej z linii pola karnego, z miejsca najbliższego 
    popełnienia przewinienia. 
    Z rozpoczęcia gry ze środka boiska bramka może być zdobyta bezpośrednio.

    Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry, bramkarz dotyka piłkę na własnej połowie
    boiska , po celowym zagraniu piłki do niego przez współpartnera zanim została 
    ona dotknięta przez innego zawodnika z drużyny przeciwnej lub gdy nie opuściła 
     połowy boiska zarządza się rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej z miejsca 
     popełnienia  przewinienia (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym).

    Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry,bramkarz dotyka piłkę we własnym polu karnym
     nogą lub ręką po celowym zagraniu piłki przez współpartnera zanim została ona
     dotknięta przez innego zawodnika z drużyny przeciwnej lub gdy nie opuściła połowy 
     boiska zarządza się rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej z 6 metra od bramki
     w najbliższej odległości od przewinienia.

     Jeżeli z rzutu od bramki piłka przekroczy bezpośrednio własną linię bramkową 
     poza polem karnym, grę należy wznowić rzutem z rogu.  
     Jeżeli bramkarz wykonał rzut od bramki stojąc poza polem gry rzut należy 
     powtórzyć. 

     Jeżeli z rzutu od bramki piłka nie opuści pola karnego i wpadnie bezpośrednio  
     do bramki wykonawcy rzutu lub też w obrębie pola karnego przekroczy linię 
     bramkową na zewnątrz słupków bramkowych, rzut musi być powtórzony, 
     ponieważ piłka zanim opuściła pole gry, nie została wprowadzona do gry. 
     W takim przypadku sędzia winien kontynuować liczenie 4 sekund na wykonanie 
     rzutu, poczynając do momentu, kiedy piłka opuściła pole gry. 

     Posiadanie piłki przez bramkarza oznacza bramkarza kontrolującego piłkę. 
     Bramkarz uważany jest za kontrolującego piłkę jeżeli:
   - posiada piłkę w rękach, trzyma ją przy ciele,lub trzyma dłoń na piłce leżącej na polu
     gry.
   - posiada piłkę leżącą na otwartej wyciągniętej dłoni,              
   - posiada piłkę odbijając ją o podłoże, względnie podrzucając do góry.



     Bramkarz posiadający kontrolę rękoma nad piłką, nie może być atakowany przez 
     przeciwnika.
      
                                                                            § 13 

    Rzut z autu wykonywany jest nogą, a piłka leży nieruchoma na linii bocznej lub poza 
    nią i nie może znajdować się na boisku. Zawodnik przed postawieniem piłki może 
    poprosić sędziego o odpowiednią odległość rywala. W tej sytuacji arbiter odsuwa 
    zawodnika, a gra rozpoczęta zostaje po gwizdku. Zawodnik nie wykonujący stałego 
    fragmentu gry (rzut wolny i rzut z autu) musi sam odejść na odległość 5 m od piłki. 
    W przypadku zagrania przed gwizdkiem sędziego zawodnik wykonujący stały 
    fragment gry który poprosił o gwizdek zostaje napomniany ż.k. a sędzia zarządza rzut
    wolny pośredni dla przeciwnika .  
    Odległość muru od miejsca wykonania stałego fragmentu gry wynosi 5 m, czas na   
    wykonanie stałego fragmentu – 4 sekundy, odliczane przez sędziów zawodów. 

                                                                             § 14

    Sędzia za brutalny faul lub niesportowe zachowanie może zastosować następujące
    kary:     
   - upomnienia
   - napomnienia /żółta kartka 
   - dwie żółte kartki w meczu to automatycznie czerwona kartka, ale zespół gra w 
     osłabieniu przez 2 minuty o ile nie straci bramki bez pauzy w następnym meczu za 
     czerwoną kartkę.
   - wykluczenia /czerwona kartka (zawodnik nie gra do końca meczu plus mecz
     następny) zespół gra w osłabieniu przez 2 minuty(o ile nie straci bramki) , po tym
     czasie w miejsce ukaranego wchodzi inny zawodnik .  

                                                                              § 15

    Rozstrzygnięcia: 
   - zawodnik wykluczony nie może powrócić do gry ani zajmować miejsca na ławce  
    rezerwowych. Zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie karnych minut od 
    wykluczenia współpartnera.
    W takim przypadku: 
   a) jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 4 i zespół grający z większą liczbą zawodników   
       zdobywa bramkę, to drużyna grająca 4 zawodnikami może uzupełnić skład,      
   b) jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników i pada bramka, to drużyny pozostają z tą
       samą liczbą zawodników,  
   c) jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 3 lub 4 przeciwko 3 i zespół grający z większą 
       liczbą zawodników zdobywa bramkę, to drużyna grająca 3 zawodnikami może 
       uzupełnić skład tylko o jednego zawodnika, 
  d) jeżeli obie drużyny mają po 3 zawodników i pada bramka, to drużyny pozostają z tą 
      samą liczbą zawodników, 
  e) jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę, kontynuuje grę z tą samą liczbą 
      zawodników. Uzupełnienie składu wymaga zgody sędziego (może być też stolikowego) 
        



                                                                              § 16
                                     
    Za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje: 3 za remis 1 za przegrany 0 pkt.
    O kolejności w tabeli decydują: ilości zdobytych punktów, bezpośrednie mecze,   
    różnica bramek ze wszystkich spotkań , większa liczba strzelonych bramek,    
    na końcu po trzy rzuty karne z 6 metrów do skutku.
    W przypadku trzech drużyn o takim samym dorobku punktowym decydują
    pojedynki między zainteresowanymi drużynami: bezpośrednie mecze   
    zainteresowanych drużyn  ( punkty , różnica bramek ) większa liczba strzelonych 
    bramek, dodatkowy rzut karny z 6metra do skutku. 
    W przypadku remisu w meczach pucharowych zarządza się 3 rzuty karne   
    
                                                                               § 17

    Rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełni 
    jedno z następujących przewinień w sposób uznany przez sędziego za: 
     nierozważny, lekkomyślny lub przy użyciu nieproporcjonalnej siły: 
   - kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika, 
   - podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi, 
   - skacze na przeciwnika, 
   - atakuje (nawet barkiem) przeciwnika, 
   - uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika, 
   - popycha przeciwnika. 
   - przytrzymuje przeciwnika, 
   - pluje na przeciwnika, 
   - rozmyślnie dotyka piłkę ręką (oprócz bramkarza we własnym polu karnym).
     Powyższe przewinienia (faule) są akumulowane. 

    Rzut wolny pośredni przyznany jest drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz popełnia 
     jedno z następujących czterech przewinień:
   - przez czas dłuższy niż cztery sekundy kontroluje piłkę w swoich rękach, lub nogami
     na własnej połowie pola gry,    
   - po zagraniu piłki dotyka ją powtórnie na własnej połowie, po tym jak została 
     rozmyślnie  kopnięta do niego przez współpartnera i nie została dotknięta ani 
     zagrana  przez przeciwnika lub nie opuściła własnej połowy boiska      
  - dotyka piłki rękoma wewnątrz własnego pola karnego, po rozmyślnym kopnięciu jej 
    do niego przez współpartnera,
  - dotyka piłki rękoma wewnątrz własnego pola karnego,po otrzymaniu jej 
    bezpośrednio z rzutu z autu od współpartnera.   
       
    Rzut wolny pośredni jest również przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli zdaniem   
    sędziów zawodnik:
  - gra w sposób niebezpieczny w zasięgu przeciwnika,
  - przeszkadza w poruszaniu się przeciwnikowi,
  - przeszkadza bramkarzowi w zwolnieniu piłki z rąk,
  - popełnia w stosunku do współpartnera jedno z przewinień, które karane są rzutem 
    wolnym bezpośrednim, gdy są popełnione w stosunku do przeciwnika,
  - popełnia  dla którego gra został przerwana w celu udzielenia napomnienia, względnie 



    wykluczenia z gry zawodnika. Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca 
    przewinienia.  

    Jeżeli z rzutu wolnego pośredniego kopnięta piłka bezpośrednio wpadnie do bramki  
    przeciwnika – rzut od bramki jest przyznany drużynie przeciwnej, 
    jeżeli z rzutu wolnego pośredniego kopnięta piłka bezpośrednio wpadnie do własnej 
    bramki – rzut rożny jest przyznany drużynie przeciwnej. 

                                                                              § 18
 
    Rzut karny przyznaje się, jeżeli jedno z powyższych przewinień zostaje popełnione 
    przez zawodnika w jego własnym polu karnym, niezależnie od położenia piłki, 
    zakładając, że w momencie przewinienia piłka była w grze. 
    Rzut karny wykonujemy z 6 metra na wprost bramki.
    Jeśli zawodnik popełnia czwarty faul na połowie przeciwnika lub na własnej, ale  
     pomiędzy linią środkową a równoległą do niej umowną linią przechodzącą przez  
     drugi punkt karny, to przedłużony rzut karny wykonywany jest z drugiego punktu 
     karnego.
     Jeżeli zawodnik popełnia czwarty faul akumulowany na własnej połowie pomiędzy 
     umowną linią 10 metra a linią bramkową, ale poza polem karnym, drużyna której 
     przyznano rzut wolny decyduje, czy wykona go z drugiego punktu karnego, czy z 
     miejsca, gdzie przewinienie miało miejsce, 

                                                                               § 19

    Czwarty faul akumulowany i kolejne w meczu (grupy, ćwierćfinały,półfinały) części  
    gry (finał  x 3 ) to przedłużony rzut karny, który wykonuje się z 10-go metra:                               

  - drużyna może zrezygnować z rzutu karnego z 10 metrów i wykonać go z miejsca  
    przewinienia. 
  - drużyna, która go popełniła nie może ustawić muru obronnego. 
  - zawodnik wykonujący rzut musi być właściwie zidentyfikowany (lub wskazany). 
  - bramkarz musi pozostać we własnym polu karnym w odległości, co najmniej 5 m od 
    piłki.
  - wszyscy pozostali zawodnicy muszą pozostawać na boisku poza umowną linią
   równoległą do linii bramkowej przechodzącą przez punkt położenia piłki i będącą 
   poza polem karnym. 
   Muszą znajdować się, co najmniej 5 m od piłki i nie mogą przeszkadzać wykonawcy rzutu   
   wolnego.
   Żaden zawodnik nie może przekroczyć wspomnianej umownej linii zanim piłka nie 
   zostanie zagrana.
   Wykonanie: (dla czwartego i każdego następnego faulu akumulowanego) zawodnik 
   wykonujący rzut wolny musi kopnąć piłkę z zamiarem strzelenia bramki i nie może 
   podawać piłki do innego zawodnika. 
   Po wykonaniu rzutu wolnego, żaden zawodnik nie może dotknąć piłki zanim nie 
   zostanie dotknięta przez bramkarza lub odbije się od słupka, poprzeczki albo opuści
   pole gry.
   Sędziowie mogą zastosować korzyść i pozwolić na kontynuowanie gry jeśli drużyna nie
   miała na swoim koncie trzech fauli akumulowanych i drużyna przeciwna nie jest



   pozbawiona korzystnej sytuacji do zdobycia bramki.
   Jeżeli sędziowie zastosuje korzyść, to muszą zasygnalizować sędziemu czasowemu i sędziemu  
   technicznemu faul akumulowany, tak szybko jak jest to możliwe gdy piłka znajdzie się poza 
   grą.
   Począwszy od czwartego faulu akumulowanego czas gry musi być doliczony na 
   wykonanie rzutu wolnego bezpośredniego na koniec każdej połowy lub na koniec 
   każdej części dogrywki .

                                                                             § 20

   W relacji sędzia zawodnik powinna obowiązywać forma: panie sędzio, panie
    zawodniku.  
                                                                             § 21

   Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu odnośnie hali . 
   Na turnieju obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
   Za włączenie się alarmu i przyjazd straży pożarnej (palenie papierosów na obiekcie hali i w  
   szatniach) koszty interwencji ponosi kierownik drużyny która to spowodowała.     
   Gra pod wpływem alkoholu jest zabroniona.  
   Podczas rozgrywek osoby towarzyszące mogą przebywać tylko na trybunach. 
                                                                       
                                                                             § 22
   
   Organizator przewiduje nagrody dla 
   
  - pierwszy zespół: puchar + medale + nagroda główna voucher na 1500zł .
  - drugi zespół :      puchar + medale + voucher na 1000zł.
  - trzeci zespół :      puchar + medale  +voucher na 500zł.
  - pozostałe zespoły – puchary.

   Przewidziano także statuetki okolicznościowe : 
   MVP ,  bramkarz i strzelec  (najlepszym strzelcem zostaje ten zawodnik który zdobędzie 
   najwięcej bramek w turnieju  i jego drużyna zajmie conajmniej 8 miejsce w turnieju.  
   Najlepszy bramkarz – wybiera organizator.
   MVP turnieju – wybiera organizator.
   MVP meczu finałowego – wybiera organizator.
                                                     
                                                                              § 23  

   Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu,    
   jak i wszystkich kwestii w nim nie ujętych.                                                                                          
  

                                                                                                                    Z poważaniem Organizator   

                                                                    Prezes Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego KUJAWY 

                                                                                                                    Radosław Kołtun



                                                                  
                                             


