
W grze bierze udział 6 zawodników + bramkarz (Drużyna max 11 osób).
Gra toczy się na sztucznej nawierzchni.
Czas gry wynosi 1x20min. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość
do zmiany czasu gry podczas turnieju, jeśli wymagać będą tego
względy techniczno-organizacyjne.
Przy rzutach wolnych, rożnych, autach - minimalna odległość
przeciwnika wynosi 5m.
Przy rzutach wolnych, rożnych, autach zawodnik ma 4 sekundy na
wznowienie gry, w przeciwnym razie jest rzut wolny pośredni dla
drużyny przeciwnej.
 Bramkarz wprowadza piłkę do gry z pola karnego ręką.
 Nie ma limitu podań do bramkarza. Nie może on zdobyć bramki
rzutem z ręki. 
Rzut autowy wykonuje się zza linii bocznej nogą, nie można
bezpośrednio zdobyć z rzutu autowego bramki.
Zmiany w systemie hokejowym w wyznaczonym do tego miejscu. 
Jeśli zmiana odbędzie się poza strefą, sędzia może ukarać zawodnika
żółtą kartką. 
Rzut karny z linii końcowej pola karnego.
Obowiązuje brak przepisu o pozycji spalonej.
Za wykroczenie w grze lub niesportowe zachowanie, sędzia może
ukarać zawodnika kartką (żółta kartka 2 minutowe wykluczenie z gry),
a nawet odsunięcie od spotkania (czerwona kartka). Zawodnik może
zostać wykluczony za :
Umyślne kopnięcie, usiłowanie uderzenia przeciwnika.
Zaatakowanie w sposób brutalny (wślizg, wślizg od tyłu).
Wulgarność wobec sędziego jak i innych zawodników.
Za każde inne NIE SPORTOWE zachowanie wobec innych
zawodników, sędziego, kibiców 
Zawodnicy z ławki rezerwowej również mogą zostać ukarani ŻÓŁTĄ
lub CZERWONĄ kartką - co wiąże się z osłabieniem drużyny (ŻÓŁTA 2
min, CZERWONA cały mecz)
Do interpretacji zachowania upoważniony jest tylko i wyłącznie sędzia.
Jeśli bramkarz otrzyma ŻÓŁTĄ lub CZERWONĄ kartkę, w jego miejsce
musi wejść inny zawodnik z drużyny.
Druga ŻÓŁTA kartka (w konsekwencji czerwona) wyklucza zawodnika
z gry. 
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Liczba zdobytych punktów (Zwycięstwo 3, Remis 1, Przegrana 0).
Wynik bezpośredniego spotkania między drużynami.
Różnica bramek.
Ilość zdobytych goli.

16. Kategoria turnieju jest amatorska.
17. Do turnieju można zgłosić maksymalnie 11 zawodników.
18. Maksymalnie w turnieju może wziąć udział 6 drużyn.
19. Format zawodów to gra każdy z każdym. 
20. O ostatecznym miejscu decydują kolejno: 

21. Organizator zgłasza zapotrzebowanie na sędziego do właściwego
OZPN i nie bierze odpowiedzialności za poziom sędziowania.
22. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie odpowiada.
23. Organizator zapewnia pierwszą pomoc medyczną przy urazach
powstałych podczas turnieju, nie ponosi jednak odpowiedzialności za za
udział w rozgrywkach osób chorych i wynikających z tego tytułu
wypadków. 
24. Zawodnicy biorący udział w turnieju, są objęci ubezpieczeniem NW.
25. Do turnieju dopuszcza się rodzaje obuwia: Turfy, Lanki, buty halowe.
26. W sprawach nie ujętych w regulaminie, decyzję podejmuje
organizator. 
27. Zgłoszeni zawodnicy nie mogą grać w drużynach z Ekstraklasy,1,2,3 
 Ligii oraz Ekstraklasy Futsalu
28. Obowiązuje BEZWZGLĘDNY zakaz atakowania przeciwnika wślizgiem
nogami, każde takie przewinienie karane jest rzutem wolnym
bezpośrednim, a w szczególnych przypadkach wykluczeniem z gry.
Wyjątkiem są wślizgi ratujące (np. wybicie z pustej bramki, utrzymanie
piłki w liniach boiska) - BEZ UDZIAŁU PRZECIWNIKA
29. Gra "Bark w Bark jest dozwolona"

Zapoznałem się z regulaminem turnieju.

Podpis kapitana drużyny
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