Zasady Gry-Piłka Nożna
►

I. Definicje – określenia.
Gracz (Gracze) – Osoba (Osoby) rozgrywająca mecz, biorąca udział w
turnieju. Zespół – kilku Graczy np. 2, 4 stanowiących jedną drużynę np. przy
grze w debla.
Zawodnicy podstawowi - Drużyna – składa się z 6 krążków, zwanych
zawodnikami: bramkarz nr 1 i pięciu nr 2 do 6. Zawodnicy rezerwowi. Krążki
oznaczone nr od 7 do 11 są zawodnikami rezerwowymi. Kolor drużyny.
Każda drużyna jest jednolitego koloru, wybranego przez Gracza.
Przybór – narzędzie w kształcie piłkarza, za pomocą którego przesuwa się
zawodników i / lub piłkę grając w grę Gamesball

Linia bramkowa - linia pomiędzy słupkami w bramce.

Linia końcowa - linia okalająca boisko biegnąca wzdłuż bramki.

Linia autowa - linia okalająca boisko biegnąca wzdłuż dłuższych band.

L inia pola bramkowego tzw. „5” - ka - pole oznaczone linią oddaloną o 5
cm od linii bramkowej.

Linia pola karnego (pole karne) - pole oznaczone linią oddaloną o 16 cm
od linii bramkowej.

Jedenastka („11” – ka) - punkt na polu karnym, oddalony o 11 cm od linii
bramkowej.

Punkt rzutu rożnego lub korner, potocznie zwany „róg” - punkt styku linii
końcowej i autowej.

Gamesball Sp. z o.o. ul. Poleczki 7, 02-822 Warszawa,
bok@gamesball.pl, tel. 022 51 19 311



►

II. Cel gry.
Gra polega na zdobywaniu bramek, większej ilości niż drugi Gracz drużyna.
Bramka, gol jest wówczas, gdy piłka przekroczy całym obwodem linię
bramkową.

►

III. Przygotowanie do rozpoczęcia meczu
Uczestnicy gry. W jednym meczu gra przeciwko sobie dwóch Graczy.
Ustawienie. Każdy z Graczy ustawia w dowolnym układzie swoich
zawodników na swojej połowie boiska.
W środku pola (kole) może znajdować się najwyżej dwóch zawodników
Gracza, który rozpoczyna grę.

 rzybór trzymają Gracze w ręku w pozycji pionowej. Przybór służy do
P
uderzania zawodników lub piłkę ruchem sprężystym.

 ozpoczęcie gry. Grę rozpoczyna Gracz wybrany w drodze losowania,
R
który ma przywilej ustawienia swoich zawodników w drugiej kolejności.
 zas gry. Grać można na określony czas np. (2, 4, 6, 10, 20) minut, lub
C
do określonej ilości zdobytych bramek przez jednego Gracza np. do 5.
Mecz składa się z dwóch części, pierwszej i drugiej połowy meczu. Gracze
powinni rozgrywać mecz ze zmianą stron boiska po połowie meczu.

►

IV. Rodzaje ruchów.
Kolejność ruchów. Gracze wykonują ruchy na przemian, każdy po jednym.
Ruch podstawowy używany przy rozpoczęciu gry i używany jest w trakcie.
Gracz uderza przyborem w swojego zawodnika, który uderza piłkę, lub
przybliża się do niej.
Bezpośredni - stosowany przy faulach i rzutach karnych. Gracz uderza
przyborem bezpośrednio w piłkę.
Pośredni - stosowany przy wybijaniu rzutów rożnych, autowych z pola bramkowego tzw.
„piątki”. Składa się on z dwóch uderzeń, traktowanych za jeden ruch. Pierwsza część ruchu:
Gracz uderza przyborem piłkę a następnie druga część ruchu: Gracz uderza przyborem
w swojego zawodnika, który uderza piłkę lub przybliża się do niej lub przemieszcza się po
boisku.

W przypadku, gdy przy pierwszej części ruchu pośredniego piłka wpadnie
do bramki i:
A. Po drodze dotknie któregoś z zawodników - wówczas jest gol.
B. Nie dotknie żadnego z zawodników, wówczas gola nie ma. Taka sytuacja traktowana
jest jakby piłka opuściła boisko. Piłkę z „piątki” wybija Gracz drużyny broniącej. Oznacza
to, że drugiej części ruchu pośredniego nie stosuje się w przypadku gdy: piłka wpadnie
bezpośrednio do bramki lub - opuści całym obwodem boisko.
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►

V. Strzelenie bramki, auty, faule, rzuty.
Strzelenie bramki, gol - sytuacja, w której piłka całym obwodem minie
linię bramkową. Uznanie bramki następuje także w sytuacji, kiedy piłka
przekroczy całym obwodem linię bramkową, odbije się od siatki i powróci
na pole gry.
Z asada autów – wszelkie auty powoduje Gracz, który wybił piłkę poza linią
autu. Przy aucie nie ma znaczenia, który zawodnik ostatnio dotknął piłkę.
Aut boczny - sytuacja, w której piłka, całym obwodem, mija linię boczną
boiska.
Aut bramkowy - sytuacja, w której piłka, całym obwodem, mija linię
końcową boiska.
Rzut bramkowy (tzw. „piątka”) – sytuacja, w której Gracz atakujący
wybił piłkę poza linię kończącą boisko. Gracz broniący wybija piłkę z linii
bramkowej ruchem pośrednim, ze strony bramki, z której piłka opuściła linię
końcową
Rzut rożny - Gracz drużyny broniącej się wybił piłkę całym obwodem
za linię kończącą boisko. Gracz drużyny atakującej wybija piłkę z narożnika
pola końcowego, ze strony bramki, z której piłka opuściła linię końcową
F aul tzw. rzut wolny dyktowany jest za bezpośrednie uderzenie zawodnika
drużyny przeciwnej tzw. zbijanie zawodnika.
F aul tzw. rzut wolny jest również, gdy jeden z krążków znajduje się na
drugim (przeciwnika lub własnym). Faulujący jest zawsze zawodnik
„na górze”.
W miejscu faulu zawodnika zdejmujemy z drugiego, piłkę układamy obok
miejsca faulu. Następnie gracz drużyny przeciwnej rozpoczyna grę w
pobliżu miejsca faulu ruchem bezpośrednim.
F aulu nie uznaje się w przypadku: A. Zdarzenie miało miejsce poza
obrębem boiska. B. Atakujący zawodnik przed uderzeniem zawodnika
drużyny przeciwnej wcześniej uderzy w piłkę.
 zut karny - dyktowany jest za faul zawodnika w polu karnym. Wówczas wszystkich
R
zawodników znajdujących się na polu karnym Gracze zdejmują układając ich poza
polem karnym. Bramkarza drużyny broniącej się Gracz ustawia w bramce, aby dotykał linii
bramkowej. Gracz drużyny atakującej ustawia piłkę w punkcie na tzw. jedenastkę” i strzela
ruchem bezpośrednim na bramkę przeciwnika.

 rawo korzyści - jeśli zawodnik jest sfaulowany, to Gracz drużyny
P
poszkodowanej decyduje o tym, czy strzela rzut wolny, rzut karny, czy
kontynuuje grę.
Zawodnik zatrzymał się w bramce (całym obwodem), w takiej sytuacji należy usunąć,
tzn. wyjąć z bramki zawodnika i umieścić go na linii bramkowej obok słupka, przy którym
znajdował się w bramce. Taki ruch wykonuje się natychmiast po tym jak jakiś zawodnik
znalazł się na stałe całym obwodem w bramce, bez straty ruchu
 puszczenie boiska gdy zawodnik „przelatuje” nad bandą i opuszcza boisko. Wówczas
O
piłkę i tego zawodnika umieszcza się na linii autowej w pobliżu miejsca opuszczenia planszy.
Gracz drużyny przeciwnej wykonuje ruch pośredni.



Zasady Gry-Hokej
►

Cel i zasady gry.
Gra polega na zdobyciu największej ilości bramek.
Bramka jest wówczas, gdy krążek przekroczy całym obwodem linię
bramkową.

Czas gry: Grać można na określony czas (2, 4, 6, 10) minut lub do
określonej ilości zdobytych bramek, ze zmianą stron boiska.

W jednym meczu gra przeciwko sobie dwóch Graczy (dwie Osoby).
Gracze w dłoni trzymają przybory w pozycji pionowej, które służą im za
narzędzie gry. Piłkę wprowadza się poprzez wrzucenie jej na środek pola.
 rzybór służy do szybkiego, wielokrotnego uderzania bezpośrednio w piłkę,
P
tak aby strzelić bramkę przeciwnikowi. Niedozwolone jest uderzanie
gracza drużyny przeciwnej. Piłka może odbijać się od band bocznych
i końcowych boiska.

Wygrywa Gracz, który zdobędzie największą ilość punktów.
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