
Regulamin 

VI Turniej  mini-hokeja na lodzie  

o Puchar  Dyrektora MOSiR w Mikołowie 

1. Miejsce: rekreacyjne lodowisko o wymiarach 40m x 20m, na terenie Ośrodka 

Rekreacyjnego „Planty” przy ul. Konstytucji 3 Maja 38. 

2. Termin: 17.12.2016 (sobota) godz. 10:00 

3. Uczestnicy: MUKS Naprzód Janów, MOSM Tychy, TMH Polonia Bytom, JKH GKS 

Jastrzębie 

4. System i godziny rozgrywania meczy: 

Półfinały: 

10:00  MUKS Naprzód Janów – JKH GKS Jastrzębie 

10:30  MOSM Tychy – TMH Polonia Bytom  

Mecz o 3 miejsce 

11:00  przegrany z 1 półfinału – przegrany z 2 półfinału 

Finał 

11:30  zwycięzca z 1 półfinału – zwycięzca z 2 półfinału 

5. W turnieju  mogą brać udział zawodnicy urodzeni w roku 2008 i młodsi 

6. Do turnieju  można zgłosić maksymalnie 14 zawodników + 2 bramkarzy. Według załączonego 

poniżej wzoru. 

7. Mecz odbywa się na rekreacyjnym lodowisku o wymiarach 40m x 20m – 4 x 4 

zawodników. 

8. Składów formacji nie można zmieniać w czasie meczu. Można zmienić przed kolejnym meczem, 

ale wówczas należy podać pisemnie do sędziów nowy, czytelnie wypełniony formularz 

(nieczytelny formularz sędzia ma prawo odrzucić, wówczas należy uczestniczyć w meczu na 

podstawie poprzedniego składu formacji). Zawodnik rezerwowy przypisany do danej formacji 

musi od początku mieć ten sam kolor formacji. 

9. Grają trzy formacje oznaczone kolorami (oznaczenia formacji we własnym zakresie, 

I FORMACJA – kolor czerwony; II FORMACJA – kolor niebieski; III FORMACJA – kolor 

zielony; – oznakowanie musi być widoczne dla sędziego. – czas gry jednej formacji wynosi 

60 sekund. Zmiana formacji następuje bez  zatrzymania gry. 

10. Bramki pełnowymiarowe, obowiązuje krążek lekki. 

11. Czas jednego meczu wynosi 18 minut – 6 zmian każdej formacji. 

12. W czasie meczu można zastąpić zawodnika w danej formacji rezerwowym przypisanym 

do danej formacji – należy wcześniej zasygnalizować zmianę sędziemu. 

13. Po zdobyciu bramki, drużyna zdobywająca bramkę wycofuje się natychmiast na swoją 

połowę, natomiast drużyna która ją straciła, rozpoczyna od własnej bramki podaniem                   

od bramkarza. 

 

 



14. Przepisy obowiązujące podczas meczu: 

 wznowieniem rozpoczyna się mecz. 

 w czasie trwania meczu nie ma wznowień. 

 obowiązuje zakaz gry ciałem. 

 na sygnał następuje zmiana formacji,  

 formacja „nowa” może wejść na „boisko” - zacząć walczyć o krążek – po opuszczeniu przez 

ostatniego zawodnika „boiska”. wcześniejsze wejście skutkuje nałożeniem kary  = faul na 

pierwszego wchodzącego 

 w przypadku faulu – sędzia nakłada karę do końca zmiany na zawodnika faulującego, który 

musi opuścić taflę jak najszybciej i bez udziału w grze. 

15. Rozgrywka: 

 w przypadku remisu drużyny rozgrywają 3 minutową dogrywkę, a w przypadku 

braku rozstrzygnięcia wykonują 3 serie rzutów karnych 

16. Po meczu finałowym i o 3 miejsce, zespoły wykonują pokazowe rzuty karne (na przemian) 

– punktuje 12 zawodników (rzuty karne nie zmieniają klasyfikacji) 

17. Zawodnicy uczestniczący w turnieju muszą posiadać aktualne badania lekarskie                      

oraz legitymacje szkolne, które należy okazać na żądanie sędziego. 

18. Wszystkich uczestników imprezy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów 

obowiązujących na terenie obiektu i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim 

ustaleniom w nim zawartym. 

19. Każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (MOSiR w Mikołowie) celem 

zgłoszenia do imprezy i podania wyników do ogólnej wiadomości (zgodnie z Ustawą z dnia 

29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, 

poz. 926 ze zm.)." 

20. Akceptując regulamin każdy Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun)  

wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki 

z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz na 

portalach internetowych a także  w celach marketingowych Organizatora i sponsorów. 

21. Opiekun dziecka może cofnąć tę zgodę – cofnięcie tej zgody jest skuteczne wobec 

organizatora z chwilą doręczenia stosownego oświadczenia 

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw 

nieszczęśliwych wypadków a także rzeczy pozostawionych na obiekcie sportowym. 

23. Zgłoszenie do imprezy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

24. W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni na formularzu 

zgłoszeniowym oraz posiadające wypełnione oświadczenie udziału w imprezie 

przygotowane przez organizatora  

25. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie 

 

 

 

 

 



Mikołów, ..… …… 2016r. 

Formularz zgłoszeniowy 

VI Turnieju  mini-hokeja na lodzie 

o Puchar  Dyrektora MOSiR w Mikołowie 

 
…………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
L.p. Nr Imię i nazwisko Data ur. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    
 

Zgłoszenie się do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

Trener/opiekun drużyny dostarcza oświadczenia udziału w imprezie podpisane przez prawnego opiekuna 

dziecka 

   

…...….…………………………………. 

Opiekun/Trener 



Data……………………………… 

OŚWIADCZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE  

VI Turniej mini-hokeja na lodzie  

w dniu 17.12.2016r   

Imię i nazwisko Data urodzenia 

  

1. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem i w pełni go akceptuję. 

2. Wyrażam zgodę na udział dziecka w imprezie organizowanej w dniu 17.12.2016r. przez Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Mikołowie 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechniania wizerunku przez 

organizatora w celach promocyjnych i dokumentujących imprezę* 

4. Oświadczam o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do udziału w imprezie 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków oraz za rzeczy 

pozostawione na obiekcie. 

6. Podpis uczestnika lub w przypadku niepełnoletnich prawnego opiekuna 
 

*Opiekun może cofnąć tę zgodę - cofnięcie tej zgody jest skuteczne wobec Organizatora   z chwilą doręczenia 

Organizatorowi stosownego oświadczenia. 

 

 

        ………………………………. 

                       podpis prawnego opiekuna 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data……………………………… 

OŚWIADCZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE  

VI Turniej mini-hokeja na lodzie  

w dniu 17.12.2016r   

Imię i nazwisko Data urodzenia 

  

1. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem i w pełni go akceptuję. 

2. Wyrażam zgodę na udział dziecka w imprezie organizowanej w dniu 17.12.2016r. przez Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Mikołowie 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechniania wizerunku przez 

organizatora w celach promocyjnych i dokumentujących imprezę* 

4. Oświadczam o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do udziału w imprezie 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków oraz za rzeczy 

pozostawione na obiekcie. 

6. Podpis uczestnika lub w przypadku niepełnoletnich prawnego opiekuna 
 

*Opiekun może cofnąć tę zgodę - cofnięcie tej zgody jest skuteczne wobec Organizatora   z chwilą doręczenia 

Organizatorowi stosownego oświadczenia. 

 

 

        ………………………………. 

                       podpis prawnego opiekuna 


