
PODSTAWOWE ZASADY TURNIEJU 

1. Drużyna składa się maksymalnie z 12 osób.  
2. Drużyny mogą składać się z prawników będących: Adwokatami, Radcami 

Prawnymi, Notariuszami, Sędziami, Komornikami i Aplikantami tych 
zawodów 

3. Cz łonkowie drużyn zobowiązani są do posiadania dokumentu 
stwierdzającego przynależność do poszczególnych zawodów prawniczych. 

4. Członkowie drużyny zobowiązani są do udziału w jednakowych, 
ponumerowanych strojach.  

5. Drużyny zobowiązane są do uczestnictwa w ceremonii otwarcia Turnieju, 
która planowana jest w dniu 3 czerwca 2022 roku o godzinie 10:00. 

6. Mecze odbywać się będą według zasad FIFA poza wyjątkami wskazanymi 
poniżej. 

7. Każdy zawodnik powinien występować w obuwiu sportowym na płaskiej 
podeszwie, (halówki) turfy, oraz lanki. Zabroniona jest gra w obuwiu                   
z elementami metalowymi, preferowane jest obuwie typu turf. 

8.  W jednej drużynie w grze bierze udział w grze po 7 zawodników, w tym 
bramkarz. 

9. Zmiany zawodników są dozwolone w czasie meczu w strefie zmian pod 
warunkiem, że najpierw boisko opuści zawodnik biorący udział w grze,               
a dopiero w jego miejsce może wejść inny zawodnik. Dozwolona jest 
wielokrotna wymiana zawodników w jednym meczu (zmiany hokejowe). 

10.  Drużyna nie może kontynuować meczu z mniej niż 4 zawodnikami. W takim 
przypadku mecz ustalony jest jako walkower z wynikiem  5:0. 

11. W przypadku niesportowego zachowania zawodnik otrzymuje czerwoną 
kartkę  ,która eliminuje go z następnego meczu.  

12. Mecz sędziowany jest przez 1 sędziego. 
13. Mecze odbywają się na 1/3 boiska (wielkość dużego boiska „orlikowego”) 
14.  Gra toczy się bez “spalonych”. 
15.  Podczas wykonywania rzutu wolnego przeciwnik nie może być bliżej niż 5 

metrów od piłki. 
16. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki. 
17. Rzut z autu rozpoczynany jest stopą z linii bocznej. Przeciwnik nie może 

być bliżej niż 3 metry od piłki. 
18. Gra odbywać się będzie piłka o rozmiarze numer 5 na bramki o wymiarach 

5x2 
19. Spodziewany jest udział 12 drużyn. Gra toczyć się będzie w 2 grupach A i B 
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20. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1, za przegraną 0. 
21. Mecz trwa 15-20 minut bez przerwy ( ostateczny czas mecz zostanie 

ustalony w zależności od liczby zgłoszonych drużyn). 
22. Grupę wygrywa drużyna z największą ilością punktów. 
23. W przypadku gdy 2 lub więcej drużyn posiada jedynkową liczbę punktów         

o kolejności decyduje, mecz pomiędzy tymi drużynami, różnica bramek, 
bramki zdobyte, bramki stracone, rzut monetą.  

24. Po meczach grupowych drużyny z 5 i 6 miejsca w obu grupach rozegrają 
mecze o miejsca 9-12. 

25. Pozostałe drużyny zagrają w ćwierćfinale w następującym porządku: 

26. Zwycięzcy ćwierćfinałów zagrają mecze półfinałowe  I z III i II z IV. 

27. Dwie drużyny, które wygrają półfinały zagrają razem w finale. Drużyny, które 
przegrają swoje półfinały zagrają mecz o 3 miejsce.  

28. Organizator zapewnia opieką medyczną podczas turnieju. Organizator nie 
odpowiada za wypadki i skutki wypadków w trakcie gry. 

Nagrody : 

Po zakończeniu turnieju planowana jest obiadokolacja grillowa podczas, której 
rozdane zostaną nagrody:  

• Zwycięzca Turnieju druga i trzecia drużyna otrzymają puchary a członkowie 
drużyn medale; 

• Najlepszy bramkarz, najlepszy strzelec i najlepszy zawodnik turnieju 
otrzymają statuetki. 

Drużyna A1 Drużyna B4 

Drużyna A2 Drużyna B3 

Drużyna A3 Drużyna B2 

Drużyna A4 Drużyna B1 
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