
 
 
 

 
 

Regulamin rozgrywek w „Dwa Ognie” 
Zjazd Międzyoddziałowy, 17.06.2017 r. 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
1. Rozgrywki  odbędą się w dniu 17.06.2017 roku. 
2. Organizatorem Rozgrywek jest: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej we 
współpracy z Oddziałem KSM w Rabie Wyżnej. 

 

II. Warunki udziału 
 

3. Do udziału w Rozgrywkach drużyny reprezentujące dany oddział zgłasza członek kierownictwa 
oddziału. 
4. Każdy oddział może wydelegować  jedną drużynę. 
5. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach mogą być reprezentantami tylko jednej drużyny (bez 
podziału na płeć). 
6. Zespół może składać się maksymalnie z 13 zawodników (w tym kapitan). 
7. Zawodnikiem może być osoba po przyrzeczeniu, kandydat, sympatyk KSM lub osoba związana z 
Kościołem. 

III. Organizacja rozgrywek 
 

8. Turniej będzie rozgrywany systemem pucharowym. 
9. Zgłoszone zespoły zostaną podzielone na grupy (3, 4 lub 5 drużyn w grupie – zależy od ilości 
drużyn). 

 
V. Przepisy gry 

 
10. Rozgrywki prowadzą sędziowie wcześniej do tego oddelegowani. 
11. Boisko podzielone linią środkową na dwie połowy, piłka siatkowa lub ręczna, czas gry do „skucia” 
wszystkich graczy. 
12. Uczestnicy zajmują wylosowaną połowę boiska, na której ustawiają się w luźnej gromadce. 
13. Kapitanowie drużyn walczą o rozpoczęcie gry starając się odbić do swoich podrzuconą przez 
sędziego piłkę na linii środkowej. 
14. Kapitanowie zajmują miejsca za polem przeciwnika, rzutami piłki od i do swojej drużyny biorą 
przeciwnika w dwa ognie. 
15. Gracz, który schwyci piłkę przebitą w momencie rozpoczęcia gry, rzuca nią w przeciwników. 



 
 
 
 
 
 
16. Gracz, który nie zdoła uciec przeciwnikowi i tym samym zostanie „zbity”, staje obok swego 
kapitana i pomaga mu wzmóc ogień. 
17. Piłka, która zostanie wytoczona na aut zostaje przejęta przez kapitana w stronę którego się toczy. 
18. Po wybiciu wszystkich zawodników na boisko wchodzi kapitan, który może zostać trzykrotnie 
„zbijany”. 
19. Gra toczy się do utraty ostatniego zawodnika lub po przekroczeniu 25 minuty. 
20. Wygrywa drużyna, która wcześniej „wybije” przeciwników wraz z ich kapitanem lub w przypadku 
przekroczenia czasu  drużyna z większą ilością zawodników "niezbitych" na boisku" . 
21. Wygrana drużyna otrzymuje 2 pkt. 
22. Zawodnicy noszą okulary lub szkła kontaktowe na własne ryzyko. 
 

VI. Postanowienia organizacyjne 
 
23. Kapitan drużyny zgłasza sędziemu gotowość drużyny do gry w spotkaniu. 
24. Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędzią. 
25. Wejście na boisko dopuszczalne jest tylko za zgodą organizatora lub sędziego. 
26. Rozgrywki rozgrywane są według zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania. 
27. Kibice oraz zawodnicy mają zakaz używania niecenzuralnych i obraźliwych słów podczas 
Rozgrywek. 
28. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w miejscach rozgrywek i w miejscach ustawowo 
zabronionych. Obowiązuje ponadto całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz 
używania jakichkolwiek środków odurzających. Spożywanie napojów alkoholowych oraz używanie 
jakichkolwiek środków odurzających skutkuje dyskwalifikacją drużyny. 

 
VII. Postanowienia końcowe 

 
29. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 12 czerwca 2017 r. na adres: biuro@krakow.ksm.org.pl 
30. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub na prośbę 
organizatora ma prawo: 
- weryfikacji wyniku meczu, 
- dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny ze spotkania, bądź rozgrywek. 
31. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w 
turnieju osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed,po i w czasie rozgrywania konkurencji. 
32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie trwania zawodów. 
33. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać: 
 
a) Joanna Kula – Prezes Zarządu KSM Archidiecezji Krakowskiej, j.kula@krakow.ksm.org.pl 
b) Magdalena Przebinda – Dyrektor Biura KSM Archidiecezji Krakowskiej, biuro@krakow.ksm.org.pl 
 
34. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w 
niniejszym regulaminie. 
 
35. Niniejszy regulamin wchodzi w życie po jego ogłoszeniu, tj. 15 maja 2017 r. 


