
PROGRAM 

 
IX Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich 
w Piłce Nożnej Halowej (24-26.04.2020 r.) 
 
 

piątek, 24.04.2020 r. - Hotel Diament Arsenal Palace / Hotel Diament Bella Notte w Chorzowie, ul. Paderewskiego 35 
https://www.hotelediament.pl/hot%E2%80%A6/hotel-diament-bella-notte/ 

godz. 14.00-20.00 

Rejestracja w hotelu oraz biurze zawodów (obok recepcji).  
Proszę pamiętać, aby każdy zawodnik biorący udział w turnieju posiadał przy sobie  ksero 
lub oryginał prawa wykonywania zawodu oraz dowód osobisty.  
Możliwość zameldowania w hotelu od godz. 14.00. 
Parking przy hotelu dostępny w ramach opłaconego noclegu, a wewnętrzny (płatny) tylko 
za zgodą organizatora. 
Hasło do bezpłatnego Internetu: park2000 (nazwa sieci - diament) 
Możliwość skorzystania z dodatkowych atrakcji hotelowych (basen, sauna, jacuzzi, siłownia, bilard). 

godz. 17.00-19.30 

Punktowane szkolenia (Sala Cesarska) wraz z targami: 
1. „Rekomendacja w aptece - jak realizować obsługę sprzedażową pacjenta w zgodzie z 
etyką zawodu farmaceuty” -  Krzysztof Pytel 
2. „Ostatnie zmiany w prawie związane z e-receptą i bieżące problemy związane z jej 
realizacją” - mgr farm. Anna Banasiuk 

godz. 20.00 Losowanie grup (Sala Cesarska) oraz odprawa kapitanów z sędzią głównym. 
Oficjalne rozpoczęcie zawodów – część 1. 

godz. 20.30 Kolacja integracyjna (Restauracja). 

sobota*, 25.04.2020 r. - Hala Sportowa (A) w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113 
https://moris.chorzow.pl/obiekty/hala-dabrowskiego/ 
oraz Kompleks Sportowy (B) „HAJDUKI” w Chorzowie, ul. Graniczna 92  
https://moris.chorzow.pl/obiekty/ks-hajduki-2/ 

godz. 6.00-8.00 Śniadanie (Hotel Diament Arsenal Palace w Chorzowie, ul. Paderewskiego 35). 

godz. 8.00-8.30 Rejestracja w biurach zawodów zawodników na Halach A i B, którzy nie dokonali 
tego w hotelu. 

godz. 8.30-8.50 
Uroczyste otwarcie mistrzostw – część 2: 
- dla grupy A w Hali Sportowej w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113, 
- dla grupy B w Kompleksie Sportowym „HAJDUKI” w Chorzowie, ul. Graniczna 92. 

godz. 9.00-15.15 Rozgrywki grupowe (Hala Sportowa (A) w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113 
oraz Kompleks Sportowy (B) „HAJDUKI” w Chorzowie, ul. Graniczna 92). 

godz. 13.40-15.40 Obiad (na dwóch halach równolegle). 

godz. 15.40-16.30 Faza ćwierćfinałowa (na dwóch halach równolegle). 

godz. 17.00-17.50 Faza półfinałowa (Hala Sportowa (A) w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113). 

godz. 18.00-18.50 Faza finałowa (Hala Sportowa (A) w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113). 

godz. 19.10-19.40 Zakończenie mistrzostw, dekoracja zwycięzców  
(Hala Sportowa (A) w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113). 

godz. 21.00 
Uroczysta kolacja wraz z licytacją upominków przekazanych przez sportowców na 
rzecz aukcji dla Mai Krzyżek (Sala Cesarska). 
(Hotel Diament Arsenal Palace  w Chorzowie, ul. Paderewskiego 35). 

niedziela, 26.04.2020 r. - Hotel Diament Arsenal Palace / Hotel Diament Bella Notte  w Chorzowie, ul. Paderewskiego 35 

godz. 7.00-11.00 Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu do godz. 12.00. 

 
* W trakcie zawodów na halach będzie dostępny catering (woda, kawa, herbata, owoce, ciasteczka) oraz obiad. 



HARMONOGRAM 
 
IX Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich 
w Piłce Nożnej Halowej (25.04.2020 r.) 
 

  
Grupa A Nazwa drużyny 

  
Grupa B Nazwa drużyny 

 
  

A1   
  

B1   
 

  
A2   

  
B2   

 
  

A3   
  

B3   
 

  
A4   

  
B4   

 
  

A5   
  

B5   
 

  
A6   

  
B6   

 
           Hala A   

 
Hala B 

Hala  w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113 
 

Kompleks  „HAJDUKI” w Chorzowie, ul. Graniczna 92 

           Grupowe (każdy z każdym) 
 

Grupowe (każdy z każdym) 
Numer 
meczu Godz. Nazwa 

drużyny 
Ilość 

bramek 
Nazwa 

drużyny  
Numer 
meczu Godz. Nazwa 

drużyny 
Ilość 

bramek 
Nazwa 

drużyny 
1 09:00 A1 : A6 

 
1 09:00 B1 : B6 

2 09:25 A2 : A5 
 

2 09:25 B2 : B5 
3 09:50 A3 : A4 

 
3 09:50 B3 : B4 

4 10:15 A1 : A5 
 

4 10:15 B1 : B5 
5 10:40 A6 : A4 

 
5 10:40 B6 : B4 

6 11:05 A2 : A3 
 

6 11:05 B2 : B3 
7 11:30 A1 : A4 

 
7 11:30 B1 : B4 

8 11:55 A5 : A3 
 

8 11:55 B5 : B3 
9 12:20 A6 : A2 

 
9 12:20 B6 : B2 

10 12:45 A1 : A3 
 

10 12:45 B1 : B3 
11 13:10 A5 : A6 

 
11 13:10 B5 : B6 

12 13:35 A4 : A2 
 

12 13:35 B4 : B2 
13 14:00 A3 : A6 

 
13 14:00 B3 : B6 

14 14:25 A1 : A2 
 

14 14:25 B1 : B2 
15 14:50 A4 : A5 

 
15 14:50 B4 : B5 

           Obiad godz. 13:40-15:40 

           Hala w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113 
 

Kompleks „HAJDUKI” w Chorzowie, ul. Graniczna 92 

           Ćwierćfinał (cztery najlepsze drużyny z  grupy A i B) 

           Numer 
meczu Godz. Nazwa 

drużyny 
Ilość 

bramek 
Nazwa 

drużyny  
Numer 
meczu Godz. Nazwa 

drużyny 
Ilość 

bramek 
Nazwa 

drużyny 
 1 15:40 1A : 4B 
 

1 15:40 1B : 4A 
2 16:05 2A : 3B 

 
2 16:05 2B : 3A 

           Przerwa przed półfinałem 16:30-17:00 
      

           Hala w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113 
      

           Półfinał (wygrane drużyny z playoff) 
      

           Numer 
meczu Godz. Nazwa 

drużyny 
Ilość 

bramek 
Nazwa 

drużyny       
      1 17:00 C1 : D2 
      2 17:25 C2 : D1 
      

           Przerwa przed finałem 17:50-18:00 
      

           Hala A  - Hala Sportowa w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 
113 

      
           Finał 

 
      Numer 

meczu Godz. Nazwa 
drużyny 

Ilość 
bramek 

Nazwa 
drużyny       

      1 18:00   :   
 

mecz o 3 i 4 miejsce 
  2 18:25   :   

 
mecz o 1 i 2 miejsce 

  



 
REGULAMIN 

 
IX Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich 
w Piłce Nożnej Halowej (25.04.2020 r.) 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. IX Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej – zwane dalej 

„Zawodami”, „Turniejem” lub „Mistrzostwami”. 
2. Organizatorem Mistrzostw – zwanym dalej „Organizatorem” – jest Śląska Izba Aptekarska w 

Katowicach. 
3. Mistrzostwa odbywają się 25 kwietnia 2020 r. zgodnie z Harmonogramem, który jest załącznikiem do 

Regulaminu. 
4. Miejscem odbywania się zawodów jest Hala Sportowa w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 113  

(Hala A) oraz Kompleks Sportowy „HAJDUKI” w Chorzowie przy ul. Granicznej 92 (Hala B). 
 

II. UCZESTNICTWO 
1. W Mistrzostwach biorą udział Reprezentacje Okręgowych Izb Aptekarskich. 
2. Reprezentacja Okręgowej Izby Aptekarskiej może składać się wyłącznie z magistrów farmacji, 

posiadających Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty. 
3. Drużyna może składać się z maksymalnie 12 graczy. Dodatkowo każda drużyna może zgłosić Trenera 

oraz Kierownika Drużyny. Trener oraz Kierownik drużyny nie muszą być magistrami farmacji. 
a. W przypadku kiedy drużyna zgłosi Kierownika, to on odpowiada za reprezentowanie drużyny 

przed Sędziami oraz Organizatorem, w innym wypadku należy to do Kapitana. 
4. Zaleca się, aby Izbę reprezentowali członkowie danej Izby. Dopuszcza się, aby w Reprezentacji Izby 

było 2 zawodników z innych Izb Aptekarskich, pod warunkiem, że Izby te nie wystawiły swoich 
Reprezentacji lub za zgodą Prezesa Izby. 

a. W szczególnych przypadkach dopuszcza się, aby w Reprezentacji Izby grało więcej niż 2 
Reprezentantów innej Izby Aptekarskiej.  

5. Każdy gracz zobowiązany jest posiadać ze sobą oryginał lub ksero Prawa Wykonywania Zawodu oraz 
dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości. W przypadku braku ww. dokumentów lub 
nieokazania ich na prośbę organizatora, zawodnik nie jest dopuszczony do udziału w Turnieju, a mecze 
w których brał udział taki zawodnik kończą się walkowerem. 

a. Graczem może być magister farmacji będący w trakcie uzyskiwania Prawa Wykonywania 
Zawodu. W takim przypadku konieczne jest potwierdzenie złożenia dokumentów przez Prezesa 
Izby Aptekarskiej. 

6. Każdy zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie. Dopuszcza się badania lekarskie 
dostarczone na imiennej liście zbiorczej. 

7. Każdy zawodnik odpowiada za swoje zdrowie. 
8. Ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków drużyny dokonują we własnym 

zakresie. 
 

III. LOSOWANIE I ODPRAWA KIEROWNIKÓW DRUŻYN 
1. Losowanie grup Zawodów odbędzie się w 24 kwietnia 2020 r. o godzinie 20.00 w Hotel Diament 

Arsenal Palace w Chorzowie, ul. Paderewskiego 35. 
2. Rozstawione zostają 2 drużyny – Mistrz – OIA Katowice (Grupa A), oraz Wicemistrz – OIA Kraków 

(Grupa B) 
a. W pierwszej kolejności zostanie wylosowane miejsce w grupie drużyny OIA Katowice 

(możliwość wylosowania miejsca A1-A6), następnie analogicznie zostanie wylosowane miejsce 
w grupie drużyny OIA Kraków (B1-B6). 

3. Przydzielanie do grup odbywa się poprzez losowanie z 2 koszyków - koszyk drużyn oraz koszyk grup. 
a. W koszyku drużyn znajdują się zgłoszone drużyny, tj. OIA Bielsko-Biała, OIA Bydgoszcz, OIA 

Gdańsk, OIA Kielce, OIA Łódź, OIA Poznań, OIA Rzeszów, OIA Szczecin, OIA Warszawa, 
OIA Zielona-Góra. 

b. W koszyku grup będą znajdować się miejsca w grupach, tj. A1, A2, A3, A4,A5, A6, B1, B2, B3, 
B4, B5, B6, bez wcześniej wylosowanych miejsc OIA Katowice i OIA Kraków. 

4. Po losowaniu odbędzie się odprawa Kierowników drużyn z Sędzią Głównym Zawodów. 



 
IV. SYSTEM ROZGRYWEK 

1. Obowiązują przepisy PZPN zmodyfikowane zgodnie z dalszymi punktami Regulaminu. 
2. Czas gry wynosi 2x10 minut. 
3. Od fazy play-off, drużyna może wziąć jeden 30 sekundowy „czas” w meczu przy posiadaniu piłki. 
4. W fazie play-off, jeżeli mecz zakończy się wynikiem remisowym, następuje seria rzutów karnych: 

a. Wykonywane są 3 rzuty karne na zmianę. 
b. Jeżeli seria 3 rzutów karnych nie rozstrzygnie wyniku, są kontynuowane w seriach po 1 rzucie 

karnym. 
5. W finale i meczu o 3 miejsce, przy wyniku remisowym lub 1 bramce różnicy, w ostatniej minucie 

meczu, czas jest zatrzymywany przed wykonaniem stałego fragmentu gry. 
6. W meczu finałowym, jeżeli mecz zakończy się wynikiem remisowym, zarządzana jest dogrywka 2x5 

minut. Jeżeli dogrywka nie rozstrzygnie meczu, następują rzuty karne jak w punkcie IV.4.a i IV.4.b. 
7. Na wznowienie gry drużyna posiada 4 sekundy (aut, rzut rożny, rzut wolny). W przypadku 

przekroczenia czasu, piłka przechodzi w posiadanie przeciwnej drużyny. 
8. Zasady gry bramkarza: 

a. Bramkarz na swojej połowie może być w posiadaniu piłki przez 4 sekundy, w przypadku 
przekroczenia czas, dyktowany jest rzut wolny pośredni. 

b. Po wznowieniu gry drużyna będąca w posiadaniu piłki może maksymalnie dwukrotnie 
wymienić podanie z bramkarzem. Trzecie podanie do bramkarza będzie skutkowało rzutem 
wolnym pośrednim w miejscu popełnienia przewinienia. W przypadku przejęcia piłki przez 
przeciwnika i jej odzyskaniu drużyna ponownie może rozegrać akcję ze swoim bramkarzem 
zgodnie z zasadami opisanymi wyżej. 

9. Piąte przewinienie danej drużyny popełnione w trakcie meczu karane będzie przedłużonym rzutem 
karnym (z 10 metrów). 

10. Przebieg zawodów: 
a. Rozgrywki odbywają się w dwóch grupach systemem każdy z każdym. 
b. Do fazy play-off awansują 4 najlepsze drużyny z każdej z grup. 
c. Ćwierćfinały odbywają się równolegle na dwóch halach zgodnie z harmonogramem,  

tj. 1m. A - 4m.B, 2m.A - 3m.B, 3m. A - 2m.B, 4m. A - 1m.B (gdzie „m” – oznacza miejsce). 
d. Zwycięzcy ćwierćfinałów rozgrywają mecze półfinałowe - mecze te odbywają się na Hali A, 

zgodnie z harmonogramem, tj. grają zwycięzcy z meczów 1A/4B - 3A/2B i 2A/3B - 4A/1B. 
e. Zwycięzcy meczów półfinałowych grają w finale, przegrani w meczu o 3 miejsce. 

11. O kolejności zajętych miejsc w grupach decyduje suma punktów zdobytych przez drużynę podczas 
Zawodów, wg klucza: 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis, 0 punktów za porażkę. 

12. W przypadku jednakowej ilości punktów o kolejności decyduje w kolejności: 
a. Wynik bezpośredniego spotkania. 
b. Korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach turnieju. 
c. Ilość zdobytych bramek we wszystkich meczach. 
d. Losowanie. 

13. W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów przez 3 lub więcej drużyn, o kolejności decyduje 
„mała tabela” zainteresowanych drużyn, zgodnie z punktem 12. 

 
V. WYRÓŻNIENIA DRUŻYNOWE I INDYWIDUALNE 

1. Za zajęcie I, II i III miejsca przewidziano pamiątkowe Puchary i medale: 
a. Za zajęcie I miejsca drużyna zdobywa „przechodni” Puchar Mistrza Polski. 
b. Pamiątkowe medale otrzymują wszyscy uczestnicy Mistrzostw. 
c. Pamiątkowe Dyplomy otrzymują wszystkie drużyny. 

2. W Mistrzostwach zostaną przyznane nagrody indywidualne: 
a. Król Strzelców - zawodnik, który zdobył najwięcej bramek w trakcie trwania Zawodów. 
b. Najlepszy Asystent - zawodnik, który uzyskał największą ilość asyst w trakcie trwania turnieju. 
c. Najlepszy zawodnik - Most Valuable Player (MVP) - w drodze głosowania i punktów w 

klasyfikacji kanadyjskiej (zgodnie z pkt 3). 
d. Najlepszy bramkarz - w drodze głosowania (zgodnie z pkt 4). 

3. Nagrodę MVP otrzymuje zawodnik, który uzyska sumarycznie największą ilość punktów w drodze 
głosowania oraz za klasyfikację punktacji kanadyjskiej: 
 



a. Każdy Kierownik drużyny otrzyma kartę do głosowania, na której wpisze 3 nazwiska/numery i 
nazwę Izby zawodników innych niż swojej drużyny. 

b. Zawodnikom, na karcie do głosowania, Kierownik drużyny przyznaje 3, 2 oraz 1 punkt. 
c. Karty do głosowania należy oddać do biura zawodów najpóźniej do zakończenia meczów 

półfinałowych. 
d. Jeżeli Kierownik nie odda karty do głosowania, zawodnikom z tej drużyny nie są przyznawane 

punkty od innych kierowników. 
e. Dodatkowe punkty za klasyfikację kanadyjską: 

i. 1 miejsce - 5 punktów. 
ii. 2 miejsce - 4 punkty.  
iii. 3 miejsce - 3 punkty.  
iv. 4 miejsce - 2 punkty. 
v. 5 miejsce - 1 punkt. 

4. Nagrodę dla najlepszego bramkarza otrzymuje zawodnik, który uzyska największą ilość punktów w 
drodze głosowania: 

a. Każdy kierownik drużyny otrzyma kartę do głosowania, na które wpisuje 3 nazwiska bramkarzy 
innych niż swojej drużyny. 

b. Bramkarzom, na karcie do głosowania, Kierownik przyznaje 3, 2 oraz 1 punkt. 
c. Obowiązują zasady z punktów V.3.c, V.3.d i V.3.e. 

 
VI. NARUSZENIE PRZEPISÓW, KARY INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE 

1. Zawodnik ukarany czerwoną kartką lub dwoma żółtymi w dwóch różnych meczach nie może brać 
udziału w następnym spotkaniu. 

2. Otrzymane kartki „zerują się” po fazie grupowej. 
3. Po otrzymaniu przez zawodnika czerwonej kartki, drużyna gra w osłabieniu przez 2 minuty lub do 

straty gola. 
4. Ataki na Sędziego lub Organizatora skutkują dyskwalifikacją zawodnika do końca turnieju, a w 

przypadku recydywy, skutkuje dyskwalifikacją drużyny. 
5. Drużyna, która w trakcie trwania turnieju nie przystąpi do meczu lub zrezygnuje z udziału w turnieju 

zostaje zdyskwalifikowana, a wyniki rozegranych przez nią spotkań zostają zweryfikowane na korzyść 
przeciwnika 5:0. 

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Obowiązuje jednolity strój piłkarski, zawodnicy występują z numerami na koszulkach wg dostarczonej 
listy zgłoszeń przez cały czas trwania Mistrzostw. 

2. Listę zawodników dostarcza opiekun zespołu najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem Mistrzostw, tj. 
do dnia 14 kwietnia 2020 r. 

3. Dopuszcza się dokonanie zmian w składzie podczas zgłaszania drużyny w dniu przyjazdu, jednak w 
taki przypadku może dojść do błędnego wyświetlania nazwisk podczas relacji na żywo lub w 
opracowanych skrótach z meczów. 

4. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. W przypadku zdarzeń losowych 
(kontuzja) nie będą z tego tytułu rościć zadośćuczynienia od Organizatora. 

5. Za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodników danego zespołu odpowiada dany zespół. 
6. Decyzje sędziów w trakcie trwania spotkania są ostateczne. 
7. Ewentualne sytuacje sporne będą rozpatrywane przez Organizatora oraz Sędziego głównego nie później 

niż 15 minut po zakończeniu spotkania. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej i 
nieodwołalnej decyzji w sprawie. 

8. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się gry w zegarkach, twardych opaskach etc. 
9. Dopuszcza się grę jedynie w obuwiu halowym (buty typu „turf” nie są dopuszczalne). 
10. Organizator zastrzega sobie praw do zmiany Regulaminu, gdy będzie to konieczne. 
 
 
 
 
 
 
 



MAPY 

 
IX Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich 
w Piłce Nożnej Halowej (24-26.04.2020 r.) 
 
 
1. Mapa lokalizacji Hotelu Diament Arsenal Palace / Hotel Diament Bella Notte w Chorzowie,  

ul. Paderewskiego 35 https://www.hotelediament.pl/hot%E2%80%A6/hotel-diament-bella-notte/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hotelediament.pl/hot%E2%80%A6/hotel-diament-bella-notte/


 
2. Mapa przejazdu z przystanku Rondo Katowice (1 km od Dworca PKP) do Hotelu Diament Arsenal 

Palace / Hotel Diament Bella Notte w Chorzowie, ul. Paderewskiego 35 za pośrednictwem transportu 
publicznego ZTM: tramwaje numer 11 oraz 19. Czas przejazdu 20 minut, 10 przystanków.   
 
Rozkłady jazdy: 
https://rj.metropoliaztm.pl/rozklady/2-11/ 
https://rj.metropoliaztm.pl/rozklady/2-19/ 
 
Cennik biletów: 
https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/cennik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rj.metropoliaztm.pl/rozklady/2-11/
https://rj.metropoliaztm.pl/rozklady/2-19/
https://www.metropoliaztm.pl/pl/s/cennik


3. Mapa przejazdu z Hotelu Diament Arsenal Palace / Hotel Diament Bella Notte w Chorzowie,  
ul. Paderewskiego 35 na Halę Sportowa (A) w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 113. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Mapa przejazdu z Hotelu Diament Arsenal Palace / Hotel Diament Bella Notte w Chorzowie,  
ul. Paderewskiego 35 na Kompleks „HAJDUKI” w Chorzowie, ul. Graniczna 92. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Mapa przejazdu z Hali Sportowej (A) w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 113 na Kompleks 
Sportowy „HAJDUKI” (B) w Chorzowie przy ul. Granicznej 92. 

 

 
 
 
 


