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Program Turnieju 

10.12 – Sobota 9 (równolegle hale w Dobrej i w Turku) 

10.00 – 13.00 – Rozgrywki grupy A,D 

13.30 – Obiad dla grupy A,D i zakwaterowanie w Hotelu. 

14.00 – 17.00 – Rozgrywki grupy B,E 

17.30 – Obiad dla grupy B,E i zakwaterowanie w Hotelu. 

18.00 - 21.00 – Rozgrywki grupy C,F 

21.00 - Obiad dla grupy C,F i zakwaterowanie w Hotelu. 

11.12 – Niedziela (hala sportowa w Turku) 

12.00 – 13.00 -  I i II Ćwierćfinał 

13.00 – Paweł Skóra - Mistrz Świata w Freestyle Football 

13.30 – 14.30 -  III i IV Ćwierćfinał 

14.30 – Paweł Skóra  - Mistrz Świata w Freestyle Football 

15.00 – I Półfinał 

16.00 – II Półfinał 

17.00 – Mecz o III Miejsce 

17.30 - Paweł Skóra  - Mistrz Świata w Freestyle Football 

17.45 – Mecz Finałowy (dwa razy dwadzieścia minut) 

18.45 – Mecz Pokazowy Reprezentacja Artystów Polskich vs Wicher Dobra, Tur 

Turek  (założenie) 

19.30. Wręczenie nagród, zakończenie, występ 

 



 Regulamin rozgrywek 

Drużyny rejestrowane  są na podstawie i w kolejności 

wpływu na konto organizatora kwoty wpisowego w 

wysokości 2 000 zł. 

Rejestracja przebiega pod numerami 794 622 037 oraz 

504 218 119. Przy wstępnym zgłoszeniu Organizator 

wymienia dane i wskazuje numer konta do przelewów – 

wpłaty wpisowego. 

Zgłoszenia drużyn telefoniczne pod numerem: 

794 622 037 lub 504 218 119 

Po wstępnym zarejestrowaniu każda drużyna zobowiązana 

jest w ciągu kolejnych 48 godzin wpłacić wpisowe  

w wysokości 2 000 zł na konto organizatora.  

Konto do wpłat w mBank: Maciej Andrzejewski, nr. 84 

1140 2004 0000 3102 7636 3151 – w tytule wpisowe 

na Zina Cup 2 i nazwa drużyny 

Termin zgłoszeń zespołów: do 30 listopada godz. 23.59. 

Organizator zastrzega sobie prawo prowadzenia naboru 

drużyn poza tym terminem tylko w przypadku braku 

kompletu drużyn. W przypadku braku kompletu drużyn 

niezbędnych do zorganizowania turnieju organizator 

zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju. W takim 



przypadku drużyny już zarejestrowane otrzymują zwrot 

wpisowego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji  

o odwołaniu turnieju. 

Każda z drużyn ma obowiązek ubezpieczenia swojej 

kadry przy czym nie ma obowiązku przedstawiania 

Organizatorowi Turnieju stosownej polisy. W przypadku 

niedopilnowania obowiązku ubezpieczenia Uczestnik 

(drużyna) bierze na siebie całą odpowiedzialność z tym 

związaną. Organizator nie odpowiada wtedy za zaistniałe 

zdarzenia i wypadki. 

 

Organizator bierze odpowiedzialność i gwarantuje 

zakwaterowanie każdej drużynie, która zakwalifikuje się do 

niedzielnych finałów, jednak w liczbie nie przekraczającej 12 

osób dla każdej z drużyn. Obowiązek nie dotyczy jednak  

w stosunku do drużyn, które maja do pokonania dystans 

krótszy niż  100 km od miejsc zamieszkania czy 

pochodzenia   ekipy. 

 

W przypadku kiedy drużyna będzie liczyć więcej niż 12 

osób, zakwaterowanie i koszty związane z takimi osobami 

leżą po stronie  drużyny. Niezależnie jednak od liczby osób 

w przybyłej ekipie drużyna ma obowiązek zgłoszenia 



Organizatorowi najpóźniej do dnia 4 grudnia 2016 roku  

w jakiej ilości osób przybędzie na turniej. 

Uwaga!!! 

W przypadku braku tego zgłoszenia Organizatorowi ilości 

osób, które przybędą,  drużyna bierze na siebie organizację 

zakwaterowania ORAZ JEGO KOSZTY! 

 

Losowanie 6 grup: 4 grudnia 

Sobota 10.12.16 – rozgrywki grupowe:  

 

1)      Dobra – grupa A , B i C– hala sportowa  

w Dobrej 

2) Turek – grupa  D , E i F – hala sportowa przy 

ulicy Parkowej  

 

Niedziela 11.12.16 r. – Wielkie Finały – hala sportowa  

w Turku  

 

 

 



ZINA CUP – PUCHAR DWÓCH MIAST (10-11.12.16 r.) 

 

Rozmiary bramek : wymiary bramki do piłki ręcznej 

 Czas gry: 2x 10 minut, przerwa 1 minuta 

 

1) Zawody rozgrywane są na podstawie przepisów 

gry w piłkę nożną zgodnie z niniejszym regulaminem. 

2) Mecze będą prowadzone przez sędziów 

stowarzyszonych przy Konińskim Związku Piłki Nożnej. 

3) Skład drużyn i zmiany. 

a) Przed każdym meczem kierownicy każdej drużyny 

zobowiązani są do wypełnienia sprawozdania protokołu 

zawodników uczestniczących w meczu. 

b) W zawodach bierze udział 6 zawodników (5 w 

polu + bramkarz). 

c) Zmiany zawodników w trakcie gry prowadzone są w 

systemie „hokejowym” w „strefie zmian”. Źle 

dokonana zmiana będzie karana karą 2 minut. W 

przypadku gdy w trakcie gry na boisku w drużynie 

znajduje się większa ilość zawodników niż dopuszczalna 

w danej chwili, wówczas zawodnik tej drużyny zostanie 

ukarany karą 2 minut. Sędzia przerywa grę i wznawia 



ją rzutem wolnym pośrednim z miejsca gdzie była piłka 

w momencie przerwania gry. 

d) Jeden zawodnik może występować  tylko w 

jednej drużynie. 

4) Kary dla zawodników: 

a) Pierwsza żółta kartka w meczu - kara - drużyna gra w 

osłabieniu 2 minuty. Zawodnik odbywający karę 2 

minut powraca na boisko w momencie straty bramki 

przez jego drużynę. 

b) Druga żółta kartka w meczu otrzymana przez 

tego samego zawodnika jest równoznaczna z okazaniem 

zawodnikowi czerwonej kartki i wykluczeniu jego z gry 

w tym spotkaniu, a drużyna gra w osłabieniu przez 2 

minuty. 

c) Czerwona kartka wykluczenie z gry w tym spotkaniu, 

a drużyna gra w osłabieniu przez 2 minuty. 

5) Czas gry. 

a) Wszystkie mecze grupowe, ćwierćfinały i 

półfinały i finał rozgrywane są w czasie 2x10min. 

6) System rozgrywek i punktacji 

a) Za zwycięstwo przyznaje się trzy punkty. 

b) Za spotkanie nierozstrzygnięte przyznaje się 

jeden punkt 



c) Za spotkanie przegrane nie przyznaje się punktu. 

7) Kolejność miejsc. 

a) O kolejności drużyn w tabelach decyduje ilość 

zdobytych punktów. 

b) W przypadku uzyskania równej ilości punktów 

przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu 

decydują: 

c) Przy dwóch zespołach 

Ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi 

drużynami 

Przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica 

bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 

rozgrywek grupowych 

Przy dalszej równości, większa ilość zdobytych bramek 

we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 

Przy dalszej równości, decydują dodatkowe rzuty 

karne. 

d) Przy więcej niż dwóch zespołach 

Przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą 

wyłącznie między zainteresowanymi drużynami kierując 

się zasadami: 

- Ilość zdobytych punktów w meczach miedzy 

zainteresowanymi drużynami 



- korzystniejsza różnica bramek w meczach miedzy 

zainteresowanymi drużynami 

- Większa ilość bramek zdobytych w meczach miedzy 

zainteresowanymi drużynami 

- Korzystniejsza różnica bramek we wszystkich 

spotkaniach z całego cyklu grupowego. 

- Decyduje losowanie.  

e) Uderzenie piłką w sufit powoduje rzut autowy 

dla przeciwnika 

f) Rzut autowy wykonywany jest nogą z linii lub zza 

boiska i jest traktowany jako rzut pośredni. 

g) Rzut karny wykonywany jest z punktu odległego 9 (w 

Dobrej z żółtej linii) metrów od bramki. 

h) Obowiązuje odległość 3 metrów od piłki przy 

wykonywaniu stałych fragmentów gry. 

i) Interpretacja regulaminu należy do 

organizatorów.  

 Rzuty karne podczas meczów pucharowych w 

przypadku nierozstrzygniętego spotkania wykonuje 3 

zawodników z każdej drużyny. Przy dalszej równości 

decydują dodatkowe rzuty karne do pierwszego błędu. 

j)  Zawodnicy którzy będą pod wpływem alkoholu 

lub innych środków odurzających zostaną 



zdyskwalifikowani i poproszeni o opuszczenie Hali 

Sportowej. 

8) Do niedzielnych finałów przechodzą drużyny , które 

zajęły 6 pierwszych miejsc w każdej z 6 grup oraz po 

jednej drużynie z każdego miasta prowadzącego turniej, 

która uzyska największą liczbę  punktów wyłączając 

pierwsze miejsca w grupach. 

9) W niedzielę w Turku przy ulicy Parkowej 3 rozegrane 

zostaną 4 ćwierćfinały, 2 półfinały i wielki finał. 

10) Nagroda główna 10 000 zł, miejsce drugie 3 000 zł i 

miejsce trzecie 2 000 zł. 

 

11) Każda z drużyn biorących udział w turnieju 

otrzymuje od Sponsora Technicznego – Firmy ZINA – 

bon towarowy do zrealizowania w firmie o równowartości  

1 000 zł . Organizatorzy przewidują  także dużą ilość 

innych nagród, liczne konkursy i bonusy. 

 

 

Organizator zastrzega tez sobie prawo do ewentualnych 

zmian i korekt w regulaminie turnieju i w jego zasadach 

z przyczyn niezależnych bądź wynikłych z zaistniałej 

potrzeby technicznej a dla jego usprawnienia. 

 



Organizator zapewnia widzom wstęp wolny. 

 

 Ideą organizatora jest połączenie we wspólnym 

działaniu dwóch miast, dwóch klubów, dwóch społeczności 

i dwóch samorządów oraz wielu firm, klubów i 

wolontariuszy w działaniu, w propagowaniu zdrowego 

stylu życia a także w akcji charytatywnej. 


