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Konkurs karnych zagrywek
1. Konkurs karnych zagrywek ma miejsce w przypadku wyniku remisowego
2. Zasady
▪ Odbywa się po 5min przerwie
▪ Kierownik drużyny gospodarzy zobowiązany jest dostarczyć druk protokołu konkursu
▪ Poprzez losowanie ustalamy, która drużyna zaczynana, a która broni pierwsza
▪ 5 zawodników z każdej drużyn, wg kolejności przekazanej sędziom przed konkursem
▪ Wykonywane na przemian tym samym bramkarzom
▪ Nie mogą brać udziału zawodnicy wykluczeni przez delegata lub ukarani czerwoną kartką
▪ Sędziowie wybierają bramkę na która strzelane będą zagrywki
▪ Zwycięża drużyna która zdobyła większą ilość bramek
3. W trakcie konkursu - zawodnik ukarany kartką (strzelec lub bramkarz) nie może brać udziału w dalszej części
konkursu
▪ W przypadku strzelca, każda zagrywka która miał wykonywać zostanie uznana za rozegraną bez zdobycia
bramki
▪ W przypadku bramkarza, może być zastąpiony tylko przez jednego z zawodników wyznaczonych do
strzelania zagrywek. Zawodnik ten może też wykonywać swoją zagrywkę. Na czas obrony zagrywki musi
założyć kask. Może tez założyć inny części sprzętu ochronnego.
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4. Druga seria
 W przypadku równej ilości bramek po pierwszej serii (5 zagrywek każdej z drużyn)
 Wykonywana przez tych samych zawodników, i trwa aż do skutku
 Kolejność wykonywania nie musi być taka sama jak w I-szej serii i kierownik drużyny decyduje, który z pięciu
wyznaczonych zawodników będzie wykonywać każdą kolejną karną zagrywkę.
 Zwycięzcą zostaje drużyna która zdobędzie większą liczbę bramek po wykonaniu tej samej liczby karnych
zagrywek

5. Zmiany - dozwolona jest zmiana tylko kontuzjowanego bramkarza na bramkarza z ławki rezerwowych
▪ Jeśli drużyna przystąpiła do zawodów z jednym bramkarzem, kontuzjowanego bramkarza może zamienić inny
zawodnik z ławki.
▪ Zawodnik zastępujący bramkarza nie może wykonywać karnej zagrywki.
▪ Zawodnik zastępujący bramkarza musi założyć kask ochronny oraz rękawicę ochronną.
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6. Wykonanie
▪ bramkarz drużyny broniącej staje za linią bramkową między słupkami
▪ piłka jest położona na linii 22,90 m, naprzeciwko środka bramki,
▪ zawodnik drużyny przeciwnej staje za linią 22,90 m w pobliżu piłki
▪ sędzia gwizdkiem daje sygnał rozpoczęcia strzałów. Zawodnik i bramkarz mogą poruszać się w dowolnym
kierunku.
▪ bramka może być zdobyta tylko z półkola.
▪ jeżeli piłka opuści obszar 22,90 metrów to karną zagrywkę uważa się za zakończoną. Bramkarz ma prawo
umyślnie wybić piłkę za linię końcową.
▪ jeden z sędziów będzie odmierzał czas 8 sekund przeznaczony na wykonanie karnej zagrywki.
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7. Przewinienia
▪ nieumyślne przewinienie bramkarza na zawodniku wykonującym zagrywkę w półkolu strzałowym lub poza
nim powoduje powtórzenie karnej zagrywki przez tych samych zawodników.
▪ umyślne przewinienie bramkarza na zawodniku wykonującym zagrywkę w półkolu strzałowym lub poza nim,
powoduje przyznanie rzutu karnego. Rzut karny może być wykonywany i broniony przez każdego
zawodnika wpisanego do protokołu meczowego, a bramkę przez niego zdobytą zapisuje się w protokole
zawodnikowi wyznaczonemu do konkursu wykonywania karnych zagrywek
▪ przewinienie zawodnika wykonującego karną zagrywkę powoduje przerwanie wykonywania i zaliczenie
karnej zagrywki jako odbytej bez zdobytej bramki.
▪ jeżeli w trakcie wykonywania karnej zagrywki piłka zablokuje się w sprzęcie bramkarskim, i nie jest możliwa
dalsza gra, sędzia zarządza ponowne wykonanie karnej zagrywki przez tych samych zawodników.
8. Zakończenie - karną zagrywkę uważa się za zakończoną gdy:
▪ upłynie czas 8 sekund,
▪ bramka zostanie zdobyta,
▪ piłka opuści obszar 22 metrów,
▪ zawodnik wykonujący popełni przewinienie

