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1. Czas gry: 2x20 minut gry (5 minut przerwy)
2. Drużyna składa się z 5 zawodników: 4 w polu i1 bramkarz, 2 zawodników rezerwowych
a) mogą uczestniczyć zawodnicy do 26 roku życia, zawodnicy niepełnoletni po
przedstawieniu zgody rodziców
b) zawodnicy występują w obuwiu miękkim (trampki, półtrampki, itd.)
c) zgłoszeni zawodnicy mogą grać tylko w jednej drużynie,
d) lista zawodników w dniu zgłoszenia zostaje zamknięta,
e) drużyna może przystąpić do meczu w niepełnym składzie, tzn. bramkarz plus 2
zawodników w polu,
f) w czasie gry w sprawach spornych dyskutować może tylko kapitan zespołu,
g) na życzenie kapitana drużyny można sprawdzić tożsamość zawodnika zespołu
przeciwnego.
3. Zmiany zawodników dokonywane są systemem hokejowym, przy czym zawodnik może być
wprowadzony do gry, gdy zawodnik zmieniony opuści pole gry.
4. Rzut karny z 7 metrów za faul w polu karnym, rzut karny z 9 metrów za każdy piąty faul
drużyny. Faule przechodzą z pierwszej połowy na drugą połowę meczu.
5. Rzut wolny – drużyna broniąca 3 metry od piłki.
6. Aut boczny – piłka zagrana do partnera (z aut bramka nie zaliczona).
7. Walkower po 15 min do niestawienia się zespołu do gry.
8. W grze nie obowiązują przepisy spalonym. Gra o sufit zabroniona – rzut wolny pośredni z
danego miejsca
9. Gra bramkarza:
a) Nie może łapać piłki podanej przez partnera z drużyny,
b) Przy aucie bramkowym wprowadza się do gry (piłka stojąca),
11. Kary czasowe: 2 minuty, 5 minut, czerwona kartka (zawodnik nie gra do końca meczu )
12. O kolejności drużyny w tabeli decyduje:
a) Bilans bezpośrednich spotkań , bilans punktowy,
b) Różnica bramek we wszystkich spotkaniach,
c) Rzuty karne – po cztery,
13. Uwagi końcowe
a) W sprawach spornych decyduje organizator turnieju – Zarząd Krajowy ZMW,
b) Organizator odpowiada za ubezpieczenie zawodników,
c) Kierownicy zespołów są odpowiedzialni za porządek w szatniach i zachowanie
zawodników swojej drużyny.
d) Organizacja systemu rozgrywek poszczególnych turniejów zależy od ilości drużyn
uczestniczących w pojedynczym turnieju
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