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REGULAMIN 

Otwartych Mistrzostw Wrocławia w bubble soccerze 

I. ORGANIZATOR: 

1. Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie „Otwarte Mistrzostwa Wrocławia”. 

2. Z ramienia Stowarzyszenia OMW zawodami kieruje Marcin Janiszewski – tel. 571 351 010, e-

mail: biuro@omw.wroc.pl; marcin.janiszewski@mcs.wroc.pl 

II. MIEJSCE I TERMIN: 

1. Zawody odbywają się w hali sportowej MCS Wrocław przy ul. Parkowej 14/16 we Wrocławiu. 

2. Zawody odbędą się w formie jednodniowych turniejów. 

3. Terminarz poszczególnych turniejów zostanie opublikowany przed rozpoczęciem rozgrywek. 

III. UCZESTNICTWO: 

1. Przed pierwszym swoim spotkaniem zespół musi dostarczyć organizatorowi listę zawodników. 

Lista musi zawierać podpisy każdego zawodnika. Brak listy lub podpisów zawodników oznacza 

oddanie meczu walkowerem. 

2. Sprawdzenie tożsamości zawodników może odbywać się tylko przed meczem na wniosek zespołu 

przeciwnego, organizatora lub sędziów. Każdy zawodnik ma wtedy obowiązek podejść do stolika ze 

swoim dokumentem tożsamości ze zdjęciem (prawo jazdy, dowód osobisty, paszport, itp.). W 

przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość zawodnik zostaje niedopuszczony do gry. 

3. Zawodnik może dokonać zmiany reprezentowanej drużyny pod warunkiem, że: 

1) organizator zostanie powiadomiony przed rozpoczęciem kolejnego turnieju przez 

zawodnika, zespół macierzysty oraz nowy zespół o zmianie. 

2) nie dokonał wcześniej takiej zmiany 

IV. ZESPÓŁ 
1. W skład zespołu może wchodzić maksymalnie 10 osób. 

2. W przerwie między turniejami zespół może uzupełnić skład do ilości maksymalnej (10 osób) lub 

wymienić (wykreślić i dopisać) maksymalnie 3 zawodników. 

3. Zmiana składu zespołu (dopisanie zawodnika) między turniejami może odbyć się maksymalnie 

dwukrotnie.  

4. Nowe zespoły mogą zgłaszać się pomiędzy poszczególnymi turniejami. 

V. PRZEBIEG RYWALIZACJI: 

1. W turniejach weźmie udział maksymalnie 6 zespołów i zagrają systemem każdy z każdym. 
2. Mecz trwa 12 minut, po 4 zawodników w polu, do 3 zawodników rezerwowych, bez bramkarza 

(małe bramki). 
3. Na koniec pojedynczego turnieju tworzona jest klasyfikacja końcowa: 1 m-ce - 10 pkt,  

2 m-ce - 7 pkt, 3 m-ce - 4 pkt, 4 m-ce - 1 pkt. 
4. W klasyfikacji generalnej wzięte pod uwagę zostaną wszystkie zespoły, które zagrają w turniejach. 
5. W przypadku takiej samej liczby punktów, o pozycji w tabeli decydują w kolejności: bilans 

bezpośrednich spotkań, bilans bramkowy, ilość strzelonych bramek, pozycja końcowa w ostatnim 

turnieju.   
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6. W trakcie gry zawodnicy mogą się zderzać, jednak w sposób niezagrażający zdrowiu pozostałych 

zawodników. Za zagranie nadmiernie niebezpieczne lub niesportowe zawodnik może zostać ukarany 

karą wykluczenia na dwie minuty, wykluczenia z meczu, całego turnieju lub edycji OMW. 
7. Obowiązuje skład drużyny podany na pierwszym meczu rozgrywek. Zmian w składzie można 

dokonać zgodnie z pkt III i IV. 
8. Jeżeli w ciągu 5 minut od wyznaczonego terminu nie stawi się na boisko 4 zawodników - drużyna 

przegrywa mecz walkowerem. 
9. Jeżeli po rozpoczęciu spotkania zawodnik odniesie kontuzję a drużyna nie posiada rezerwowego, 

to dopuszczalne jest zakończenie spotkania w niepełnym składzie. 
10. Podczas spotkania rolę sędziego pełni organizator rozgrywek lub osoba wyznaczona przez niego. 

W grze obowiązują uproszczone zasady piłki nożnej: w meczu zwycięża drużyna, która zdobędzie 

więcej punktów; za trafienie piłką do bramki przeciwnika (piłka musi przekroczyć linię bramkową 

między słupkami całym swoim obwodem) zespół zdobywa gola; piłki nie wolno dotykać rękoma; nie 

występuje zasada pozycji spalonej; boisko oznaczone jest liniami; dopuszczalna jest gra ciałem 

określona w pkt 6.  
11. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis oba zespoły otrzymują 1pkt, za przegrany 

mecz drużyna otrzymuje 0pkt, za walkower -1 pkt. Gdy zespół zostaje wycofany z rozgrywek (np. 2 

walkowery) wszystkie wyniki meczów, przez niego rozegranych, są usuwane z tabeli. 
12.Organizator zapewni piłkę nożną oraz nadmuchiwane „bańki”.  
13.Organizator zapewnia przebieralnie. Za wszelkie rzeczy w nich pozostawione organizator 

i właściciel obiektu nie odpowiadają. 
VI. NAGRODY: 

1. Najlepsze zespoły otrzymują: 
a) dyplomy – dla 3 zespołów, 
b) puchary – dla 3 zespołów, 
c) medale – dla 3 zespołów, 

2. Nagrody finansowane są z dotacji gminy Wrocław. 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Opiekunowie (kapitanowie) zespołów wyrażają zgodę na przekazanie przez organizatora danych 

kontaktowych przedstawicielom innych zespołów. 
2. W sytuacjach spornych decyduje przedstawiciel organizatora obecny w czasie zawodów. 
3. Zgłaszając się do OMW w bubble soccerze zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestników, w tym na zamieszczanie tych danych w 

przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie 

przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących organizowanych 

obecnie i w przyszłości zawodów przez organizatorów OMW w bubble soccerze. 
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