
REGULAMIN BRZEZIŃSKICH MISTRZOSTW ŚWIATA 

 
I ORGANIZATOR 

 

1. Organizatorem turnieju „Brzezińskich Mistrzostw Świata” (w skrócie BŚM) jest Centrum 

Promocji i Kultury w Brzezinach oraz Urząd Miasta Brzeziny 

 

II ZAPISY 

  

2.1 Zgłoszenia do BMŚ przyjmowane są poprzez kontakt e-mailowy pod adresem 

mundial.brzeziny@o2.pl 

2.2 Zgłoszenia będą przyjmowane do poniedziałku 30 kwietnia 2018r. do godziny 23.59. 

2.3 Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko kapitana drużyny wraz z numerem telefonu 

kontaktowego, imiona i nazwiska pozostałych zawodników drużyny. 

2.4 Potwierdzeniem zgłoszenia jest e-mail zwrotny do adresata. 

2.5 W przypadku zgłoszenia się większej liczby zespołów decyduje kolejność zgłoszeń 

2.5.1 W przypadku zgłoszenia się większej liczby zespołów pozostałe drużyny wpisywane 

będą na listę rezerwową. Przy wycofaniu się zgłoszonej wcześniej drużyny jej miejsce 

zajmie pierwsza z drużyn z listy rezerwowej. 

2.6 Drużyna musi składać się z minimum 6 zawodników (w tym bramkarz) oraz dodatkowo 

jednego rezerwowego.  

2.7 W kadrze może się znaleźć trzech tzw. „zawodowców”. Zawodowiec – osoba grająca 

obecnie lub trenująca w klubie sportowym (poza zawodnikami grającymi w klasie B). 

2.8 Przedział roczników zawodowców: 1983-2000 (18-35 lat). 

 

III TERMINY NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ ORAZ ZASADY OGÓLNE 

 

3.1 Zespoły wezmą udział w oficjalnej ceremonii losowania, która odbędzie się w czwartek 

17 maja 2018r. o godzinie 19:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny. 

3.1.1 Kapitanowie zespołów wraz z drużynami będą dolosowani do drużyn narodowych 

biorących udział w Mistrzostwach Świata Rosja 2018. 

3.1.2 Po wylosowaniu danej reprezentacji drużyna będzie występować pod banderą danego 

kraju przez cały turniej. 

3.1.3 Zespoły będą podzielone na osiem grup (A, B, C, D, E, F, G i H) po cztery zespoły, 

zgodnie z oficjalnym wynikiem losowania grup Mistrzostw Świata Rosja 2018. 

3.2 Turniej zostanie podzielony na dwa etapy: fazę grupową i fazę pucharową. 

3.2.1 Termin rozegrania fazy grupowej to niedziela 17 czerwca 2018r., a fazy pucharowej to 

niedziela 24 czerwca 2018r. 

3.3 Ceremonia dekoracji najlepszych drużyn odbędzie się w niedzielę 24 czerwca 2018r. na 

głównej scenie Dni Brzezin 2018 w Parku Miejskim. 

3.3.1 Nagrodzone zostaną trzy najlepsze drużyny oraz najlepszy strzelec, najlepszy bramkarz 

i najlepszy zawodnik całego turnieju. 

3.4 Drużyny w każdej grupie rywalizować będą systemem każdy z każdym bez meczów 

rewanżowych. 

3.5 Awans do fazy pucharowej (1/8 finału) uzyskają po dwa najlepsze zespoły (miejsca 1-2) z 

każdej grupy. 

3.6 W fazie pucharowej o awansie do dalszego etapu będzie decydować jedno spotkanie, 

przegrany odpada. 

3.6.1 W przypadku remisu o awansie decydować będą rzuty karne. 
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IV ZASADY PUNKTACJI I USTALANIA KOLEJNOŚCI W TABELI 

 

4.1 O kolejności drużyn w tabeli decyduje: 

4.1.1 Większa liczba punktów. 

a) Za wygrane spotkanie zespół otrzymuje 3 punkty 

b) Za remis w spotkaniu zespół otrzymuje 1 punkt 

c) Za porażkę zespół otrzymuje 0 punktów 

4.1.2 W przypadku równej liczby punktów o kolejności w tabeli decyduje przy: 

4.2.1 Dwóch zespołach: 

a) Korzystniejsza różnica bramkowa (strzelonych do straconych) 

b) Wyższa liczba strzelonych bramek 

c) Przy dalszej równowadze bezpośredni wynik meczu 

d) Jeśli po przeanalizowaniu wszystkich punktów zasad nie można ustalić lepszej 

drużyny zostaje zarządzony konkurs rzutów karnych (5 karnych). 

4.2.3 Trzech zespołach: 

a) Korzystniejsza różnica bramkowa (strzelonych do straconych) 

b) Wyższa liczba strzelonych bramek 

c) Przy dalszej równowadze bezpośredni wynik meczu 

4.3.1 W przypadku wycofania się drużyny przed zawodami jej miejsce zajmuje pierwsza 

drużyna z listy rezerwowej itd. 

 

V PRZEPISY TECHNICZNE 

 

5.1 Mecze BMŚ odbywać się będą na głównej płycie boiska Stadionu Miejskiego przy ulicy 

Sportowej 1. 

5.2 Mecze toczyć się będą na dwóch połowach boiska (sektorach) jednocześnie. 

5.3 Czas gry zarówno w fazie grupowej jak i pucharowej wynosi 2 x 10 minut ze zmianą 

połów, plus 3 minuty przerwy po pierwszej połowie. 

5.4 Wymiary bramek 5m x 2m. 

5.5 Obowiązują zmiany hokejowe  

 

VI KARY, DYSKWALIFIKACJE, WALKOWERY 

 

6.1 Kary za przewinienie wynoszą 1 lub 2 minuty. 

6.1.1 Jeśli drużyna grająca w osłabieniu straci gola, wykluczony zawodnik wraca do gry. 

6.2 W rozgrywkach obowiązuje system kartek - żółtej i czerwonej. 

6.2.1 Pierwsza żółta kartka nie niesie żadnych konsekwencji. Dwie żółte kartki oznaczają 

czerwoną. 

6.2.2 W przypadku czerwonej kartki: 

a) zawodnik ukarany opuszcza boisko, nie może zagrać do końca obecnego meczu 

b) drużyna gra w osłabieniu przez 10 minut. Po tym czasie w miejsce odesłanego 

zawodnika może wejść rezerwowy. 

6.3 O nałożeniu kary czasowej lub przyznaniu żółtej lub czerwonej kartki decyduje 

subiektywna ocena sytuacji przez sędziego meczowego. 

6.4 Sędzia za wybitnie niesportowe zachowanie może wykluczyć zawodnika do końca meczu. 

6.5 We wszystkich innych przypadkach sędziowie stosują przepisy PZPN. 

6.6 Organizatorzy/ komisja regulaminowa mogą wykluczyć zawodnika z rozgrywek: 

a) za nieprzestrzeganie regulaminu rozgrywek 

b) naruszenie nietykalności drugiej osoby (zawodnika własnej drużyny, drużyny 

przeciwnej, kibiców, sędziów, osób trzecich) obecnych na meczu 



c) za niesportowe zachowanie 

d) występowanie w meczu pod wpływem alkoholu, wszelkich substancji odurzających 

bądź innych używek  

e) każde inne zachowanie, które zostanie uznane za niestosowne 

6.7 W przypadku nie stawienia się drużyny do zawodów nakładany jest na nią walkower. 

6.7.1 Dwa walkowery oddane w turnieju dyskwalifikują drużynę z dalszej rywalizacji. 

 

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

7.1 Pomiędzy meczami nie ma możliwości rozgrzewania się na boisku. Sędziowie po krótkiej 

przerwie rozpoczynają kolejne spotkania. 

7.2 Drużyny proszone są o szybkie opuszczanie ławek rezerwowych, by udostępnić miejsce 

dla kolejnych drużyn. 

7.3 Kapitanowie odpowiadają za porządek w szatniach i dyscyplinę zawodników podczas 

trwania turnieju. 

7.4 Kibice i osoby postronne mogą przebywać jedynie na trybunach. 

7.5 Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione podczas trwania turnieju. 

7.6 O wszelkich sprawach nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy. 

7.7 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu. 

7.8 Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną, jednak nie ponoszą odpowiedzialności za 

szkody i uszczerbki na zdrowiu powstałe podczas turnieju BMŚ. 


