
REGULAMIN TURNIEJU W PIŁKARZYKI 

 

1. Kodeks Etyczny 
 

Niesportowe lub nieetyczne zachowanie podczas rozgrywania turnieju jest naruszeniem kodeksu 

etycznego. Wymagany jest wzajemny szacunek pomiędzy zawodnikami,. O tym, czy zasady kodeksu 

etycznego zostały naruszone i jaka powinna być odpowiednia kara, decyduje Sędzia Spotkania. 

 

2. Mecz 
 

Czas meczu to maksymalnie 10 minut. Mecz kończy się przed upływem tego czasu jeżeli jedna z 

drużyn  zdobędzie 10 goli.  

 

3. Rozpoczęcie Meczu 
 

Mecz poprzedza rzut monetą. Zwycięzca losowania wybiera stronę stołu albo prawo serwu.  

 

4. Serw i „Zasada Gotowości” 
 

Serwem nazywamy wprowadzenie piłki do gry z linii pomocy na początku meczu, po bramce lub w 

wyniku naruszenia przepisów przez przeciwnika. „Zasada Gotowości” ma za zastosowanie przy 

każdym wprowadzeniu piłki do gry. 

 

4.1 Można rozpocząć serw, kiedy piłka jest ustawiona nieruchomo przy środkowym piłkarzyku z linii 

pomocy.  

 

4.1.1 Jeżeli piłka została zaserwowana z jakiegokolwiek innego piłkarzyka niż środkowy i naruszenie 

to zostało zauważona zanim padła jakakolwiek bramka, grę należy zatrzymać, a serw wznowić. Karą 

za następne naruszenia jest strata piłki na rzecz przeciwnika.  

 

5. Martwa Piłka 
 

Piłka, która całkowicie się zatrzymała i jest poza zasięgiem jakiegokolwiek piłkarzyka, nazywana jest 

„martwą”. 

 

5.1 Piłka znajdująca się w martwym punkcie pomiędzy bramką a linią pomocy powinna zostać 

wprowadzona do gry z linii obrońców najbliżej miejsca, w którym się zatrzymała.  

 

6. Punkt Zdobyty (Gol, Bramka) 
 

Piłka, która wpadnie do bramki jest uznawana za punkt zdobyty, o ile została strzelona zgodnie z 

przepisami. 

 

7. Zmiana Pozycji 
 

W jakichkolwiek turniejach dla drużyn dwuosobowych, każdy zawodnik może grać tylko dwoma 

grillami przynależnymi danej pozycji. Od momentu, kiedy piłka jest w grze, zawodnik musi pozostać 

na swojej pozycji dopóki nie zostanie zdobyty punkt. 

7.1 Każda z drużyn może zamienić pozycje w trakcie Czasu, między golami 

 

8. Obracanie Grillem  
 

Zabronione jest obracanie grillem. Za obrót uznaje się ruch piłkarzyk powyżej 360s przed lub powyżej 

360s po uderzeniu w piłkę. Obliczając 360s nie dodajemy stopni obrotu przed uderzeniem w piłkę ze 

stopniami obrotu po uderzeniu w piłkę. 



8.1 Jeżeli piłka została przesunięta w wyniku niedozwolonego obrotu, drużyna przeciwna może 

kontynuować grę z danej pozycji lub rozpocząć serwem. 

8.2 Jeżeli piłka nie zostanie przesunięta i/lub uderzona w wyniku obrotu, nie jest to uznawane za 

zagranie niedozwolone. Jeżeli zawodnik obracając grillem wbije piłkę do swojej bramki, zostanie to 

zaliczone na korzyść drużyny przeciwnej. Obracanie grillem, w którego zasięgu nie ma piłki, nie jest 

uznawane za faul, ale może zostać potraktowane jako Rozpraszanie. 

 

9. Uderzenie (Jar) 
 

Zabronione jest jakiekolwiek uderzanie (jarring), przesuwanie lub podnoszenie stołu. Czy uderzenie w 

stół było celowe, czy nie, nie ma znaczenia. Uderzenie nie musi powodować straty piłki, aby zostać 

odgwizdane przez Sędziego. Uderzenia sumują się podczas całego meczu. 

9.1 Kary za naruszenie tego przepisu: pierwsze i drugie wykroczenie – drużyna przeciwna może 

wybrać kontynuowanie gry z obecnej pozycji, kontynuowanie gry z miejsca naruszenia lub 

wznowienie gry serwem.  

9.2 Dotknięcie lub jakikolwiek kontakt z grillem przeciwnika będzie karany jak uderzanie (jarring), 

przesuwanie, czy podnoszenie stołu. 

9.3 Uderzenie w stół po bramce albo, gdy piłka nie jest w grze może być uznawane za niesportowe 

zachowanie. Trzaśnięcie grillem po strzale, jeżeli piłka jest dalej w grze, może być uznane za 

uderzenie (jar) 

 

10. Dozwolony czas posiadania piłki (Limity czasowe) 
 

Piłka będąca w posiadaniu zawodnika, to taka, która znajduje się w zasięgu danej linii. Czas 

posiadania piłki zostaje ograniczony do 10sekund na linii pomocy oraz 15sekund na wszystkich 

pozostałych liniach. Obie linie obrony są uznawane za jedną linię w kwestii limitów posiadania piłki. 

 

11 Faule Techniczne 
 

Jeżeli w ocenie oficjalnego Sędziego, którakolwiek z drużyn w trakcie gry rażąco i celowo łamie 

zasady gry, może zostać ukarana Faulem Technicznym. 

11.1 Po ogłoszeniu Faulu Technicznego grę należy zatrzymać, a przeciwnik otrzymuje piłkę na linię 

ataku. Przy stole mogą przebywać jedynie, zawodnik wykonujący Strzał Techniczny oraz bramkarz. 

Po wykonaniu strzału grę należy zatrzymać. Jeżeli bramka zostanie zdobyta, grę wznawia serwem 

drużyna, która straciła bramkę. Jeżeli bramka nie została zdobyta, gra zostanie wznowiona z miejsca, 

w którym znajdowała się piłka przed Strzałem Technicznym lub jak wskazują przepisy. 

 

13. Punktacja 

 

Za wygrany mecz przydzielane są 3 punkty, za remis 1 punkt, przegrana 0 punktów. 

 

13. Nagrody 

 

Przewiduje się nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca. 

 

 


