
REGULAMIN 
Turnieju Piłki No żnej 

„o Puchar Lata” 
 

1. Organizator  
• Wiejski Dom Kultury w Kruszewie 
• Boisko ORLIK Kruszewo 

2. Termin i miejsce rozgrywek 
  

•  09 lipca 2016r. godz. 10.00 Boisko Orlik Kruszewo 
 

3. Cel imprezy  
• Popularyzacja piłki nożnej. 
• Integracja środowiska poprzez sport. 
• Zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego. 
• Promocja systemu małych imprez sportowych organizowanych przez lokalne środowiska 

 
4. Zasady gry 

• Drużyna może zgłosić do 12 zawodników w wieku  nie niższym niż 16 lat (rocznik 2000 i starsi). 
Zgłoszenie wyłącznie na formularzu przygotowanym przez organizatora. 

• Zawodnicy zgłoszeni do danego zespołu na początku rozgrywek, nie mają prawa przejść do 
innego zespołu w trakcie trwania turnieju. 

• Na boisku w trakcie meczu występuje 6 zawodników, w tym bramkarz 
• Czas gry uzależniony jest od ilości drużyn i zostanie ogłoszony w dniu turnieju. 
• Zawody rozgrywane będą piłką nożną nr 5 
• Zmiany zawodników lotne (bez konieczności zgłaszania ich sędziemu). Za złą zmianę zawodnika 

rzut wolny dla drużyny przeciwnej, za złą zmianę bramkarza rzut karny  
• Auty wykonywane są nogą z miejsca, gdzie piłka opuściła pole gry.  
• Odległość muru od piłki 5 metrów 
• Wprowadzenie piłki do gry z autu bramkowego może odbywać się ręką lub nogą przez 

bramkarza. 
• Rzut karny wykonywany będzie z linii pola karnego 
• Nie obowiązuje przepis o spalonym 
• Wszystkich zawodników, trenerów i kibiców turnieju obowiązują zasady „fair play” 
• Wszystkie drużyny zobowiązane są posiadać stroje sportowe zgodne z regulaminem boiska, 

obowiązuje obuwie dostosowane do gry na boisku „orlik” (zakaz używania butów z 
metalowymi i wkręcanymi korkami) . 
 

 
5. Sposób przeprowadzenia Turnieju: 

• System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie ogłoszony przez 
organizatora w dniu zawodów. 

 
6. Zgłoszenia: 

• Zgłoszenia drużyn do Turnieju należy składać wyłącznie na drukach przygotowanych przez 
organizatora do 07.07.2016r. 

• Ze względu na ograniczoną ilość drużyn, o przyjęciu do Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 
• Uzupełnienia danych oraz wprowadzanie zmian w zgłoszeniu jest możliwe do rozpoczęcia 

rozgrywek. 
 

 
7. Nagrody 

• Zwycięska drużyna otrzymuje puchar  
• Wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy 
• Fundatorem nagród jest Wiejski Dom Kultury w Kruszewie 



 
 

8. Kary 
• Żółta kartka – zawodnik opuszcza boisko na 2 min 
• Druga żółta kartka – zawodnik opuszcza boisko na 5 min 
• Czerwona kartka –wykluczenie oraz odsunięcie od następnego meczu 
• W przypadku niesportowego zachowania zawodnik może być odsunięty od trzech spotkań lub 

całkowicie wykluczony z rozgrywek 
 
 

9.  Sprawy organizacyjne 
• Harmonogram rozgrywek ustala organizator 
• Osoby niepełnoletnie uczestniczące w rozgrywkach muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub 

prawnych opiekunów 
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzję i urazy powstałe podczas rozgrywek, 

zapewniają jedynie pierwszą pomoc 
• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na boisku 
• Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie organizatorowi, który może 

dokonywać jego zmian, lecz nie podczas trwania turnieju. 
• Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z przestrzeganiem regulaminu i przepisów gry. 
• Zawodnicy nie podlegają ubezpieczeniu. 
• W sprawach sportowych nieujętych niniejszym regulaminem będzie decydował Organizator. 
• Organizator pobiera opłatę za uczestnictwo w turnieju w wysokości 100 zł od drużyny 

 


