
 

REGULAMIN TURNIEJU ,,6” PIŁKARSKICH 

Nowa Wieś, 27.07.2013 r. 
 

 

§ 1 

Organizatorem turnieju piłkarskiego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku. 

 

§ 2 

Turniej odbędzie się 27.07.2013 r., od godziny 09:00 na boisku ze sztuczną 

nawierzchnią w Nowej Wsi. 

 

§ 3 

W rozgrywkach obowiązują przepisy PZPN wraz z ustalonymi przez 

Organizatora: 

1. W turnieju mogą brać udział zawodnicy zgłoszeni Organizatorowi na 

imiennej liście podpisanej przez kapitana drużyny do 26.07.2013 r. 

2. Udział w turnieju jest nieodpłatny. 

3. W każdej drużynie może być zgłoszonych maksymalnie 12 

zawodników. 

4. W czasie meczu na boisku może znajdować się 6 zawodników (5 w 

polu i bramkarz). 

5. 5 osób to minimalna liczba zawodników rozpoczynająca spotkanie. 

6. Zmiany zawodników można dokonywać w systemie hokejowym. 

Zawodnik wchodzący może wejść na plac gry po uprzednim zejściu 

zawodnika schodzącego. 

7. Drużyna powinna być ubrana w jednolite kolorystycznie stroje. 

8. System meczowy i czas rozgrywanych spotkań będzie uzależniony 

od liczby drużyn zgłoszonych do turnieju. 

9. Wślizgi są elementem niedozwolonym i będą karane wykluczeniem 

czasowym. 

10.  Na zawodników sędzia może nałożyć kary czasowe w zależności od 

rodzaju przewinienia. 

11.  Za „wybitnie niesportowe zachowanie” sędzia może ukarać 

zawodnika czerwoną kartką. Wówczas zawodnik musi opuścić plac 

gry, a drużyna nie może wstawić w jego miejsce innego gracza. 

12.  Jedynie sędzia ma prawo interpretacji i uznania zachowania gracza 

za „wybitnie niesportowe zachowanie”. 

13.  Bramkarz może wznawiać grę nogą lub ręką. 

14.  Gdy piłka opuści linię boczną boiska wznowienie następuje poprzez 

wprowadzenie piłki „z ziemi” do gry nogą w miejscu, w którym 

opuściła ona plac gry.  



15.  Po wznowieniu gry zza linii bocznej boiska piłka musi dotknąć 

przynajmniej jednego zawodnika którejkolwiek drużyny, zanim 

przekroczy linię bramkową, żeby została uznana bramka.  

 

§ 4 

1. O kolejności miejsc decyduje: 

 Większa liczba zdobytych punktów 

 Wynik bezpośredniego spotkania 

 Korzystniejsza różnica bramek 

 Większa liczba zdobytych bramek 

2. Jeśli równą liczbę punktów będzie miało więcej niż dwie drużyny, o 

miejscu w tabeli decyduje kolejno: 

 Liczba punktów zdobytych w bezpośrednich spotkaniach 

 Korzystniejsza różnica bramek ze spotkań między 

zainteresowanymi drużynami 

 Korzystniejsza różnica bramek uwzględniając wszystkie spotkania 

 Liczba zdobytych bramek 

3. 3 najlepsze drużyny otrzymają puchary i drobne nagrody rzeczowe, a 

wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzymają pamiątkowe 

dyplomy. 

4. Zawodnik, który zdobędzie największą ilość bramek w całym turnieju 

otrzyma nagrodę dla „króla strzelców” turnieju w postaci pamiątkowej 

statuetki. W przypadku takiej samej liczby bramek zostanie wykonana 

seria rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi graczami. 

5. Najlepszym bramkarzem turnieju zostanie bramkarz tej drużyny, która 

straci najmniejszą liczbę bramek. W przypadku takiej samej ilości 

bramek zostanie wykonana seria rzutów karnych przez 3 zawodników 

wybranych spośród drużyn przeciwnych. Tytuł bramkarza turnieju 

oraz pamiątkową statuetkę otrzyma zawodnik, który obroni najwięcej 

strzałów. 

 

§ 5 

1. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem 

uczestników.  

2. Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odszkodowania ze 

strony organizatora za straty materialne, uszczerbek na zdrowiu lub życiu, 

jakie uczestnik poniósłby w turnieju. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczna 

interpretacja należy do Organizatora turnieju.  

4. Kapitanowie drużyn podpisują listę zgłoszeniową oświadczając 

jednocześnie, iż zapoznali się z treścią regulaminu turnieju. 

 

§ 6 

Organizator ma prawo dokonania zmian w regulaminie.  


