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REGULAMIN "TURNIEJU SŁUŻB MUNDUROWYCH I INSTYTUCJI 

SAMORZĄDOWYCH O PUCHAR WÓJTA GMINY PISZCZAC 10.06.2017 

 

 

I. WSTĘP 

 

1. Organizatorem Turnieju Służb Mundurowych i Instytucji Samorządowych jest Wójt 

Gminy Piszczac Kamil Kożuchowski i  Gminne Centrum Kultury i Sportu  w Piszczacu. 

2. W Turnieju Służb Mundurowych i Instytucji Samorządowych grają drużyny składające 

się z młodzieży od lat 16 i osób dorosłych. 

3. Celem turnieju jest  promowanie sportowej aktywności i zasad gry fair play, aktywizacja 

lokalnych społeczność popularyzacja, oraz rozwijanie i propagowanie amatorskiej piłki 

nożnej.  

 

II. ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK 

  

1. Drużyna zgłasza sie poprzez podanie składu osobowego i nazwy drużyny oraz telefonu 

kontaktowego do kapitana drużyny wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym 

(stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) do Animatora Orlika Przemysława 

Witczaka w Piszczacu lub emailem gckis@piszczac.pl do 7 czerwca 2017 roku. Organizator 

zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń. 

W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagane jest oświadczenie rodziców stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

2. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i 

przepisów gry. 

4. Drużyna może składać się minimum z 7 a maksymalnie 10 zawodników.  

5. W drużynie nie może grac więcej jak dwóch zawodników występujących w regularnych 

rozgrywkach (np. IV liga, okręgówka, B-klasa) 

6. W meczach mogą brać udział tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni do 

rozgrywek zgodnie z regulaminem turnieju 

7. Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. 

8. Każdy zawodnik/drużyna zostanie ubezpieczona od NNW.  

9. Udział w turnieju jest bezpłatny. 

 

III. ORGANIZACJA ROZGRYWEK 

 

1. Za organizację turnieju odpowiedzialne jest Gminne Centrum Kultury 

 i Sportu w Piszczacu w osobie Przemysława Witczaka 

2. Oficjalnym źródłem informacji o rozgrywkach jest strona www.piszczac.pl oraz profil 

Gminne Centrum Kultury i sportu w Piszczacu na fb. 

3. Termin rozgrywek został ustalony przez organizatorów na 10 czerwca (sobota) 2017 r. 

godz. 14:00,  którzy zastrzegają sobie prawo do zmian w godziny rozgrywek.  

4. Dokładna godzina spotkań ustalona zostanie na zebraniu kapitanów z Animatorem Orlika  

w Piszczacu przed rozpoczęciem turnieju.  

5. Przełożenie turnieju z uwagi na warunki atmosferyczne warunkowo może być odwołane 

lub przesunięte.  

mailto:gckis@piszczac.pl
http://www.piszczac.pl/
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6. Wszelkie protesty muszą być składane w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 15 minut od 

zakończenia meczu wraz z kaucją w wysokości 50 zł, która w wypadku słuszności protestu 

zostanie zwrócona. 

12. Na rozpatrzenie protestu i wydanie decyzji organizatorzy  mają maksymalnie 30 minut. 

 

IV. MECZ I BOISKO 

 

1. Boisko ma wymiary zbliżone do boiska piłki ręcznej. 

2. Dwie bramki mają wysokość 2 metrów i szerokość 5 metrów. Niewielkie odstępstwa od 

tych wymiarów są dopuszczalne. 

3. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów od linii bramkowej. 

4. Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową boiska, to drużyna 

przeciwna wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym przypadku nie 

obowiązuje przepis o „prawie korzyści”.  

5. Przynajmniej jedna z drużyn ma obowiązek posiadać jednolite narzutki. 

6. Obowiązuje całkowity zakaz gry w jakichkolwiek korkach z "wkrętami". Dopuszczone są 

jedynie korki  "lane", bądź inne obuwie sportowe na płaskiej podeszwie. 

7. Drużyna rozpoczyna mecz w 6 osobowym składzie z wyróżnionym bramkarzem (bramkarz 

+ pięciu zawodników w polu), oraz max. 6 zawodników rezerwowych. 

8. Drużyna może rozpocząć mecz w minimalnej ilości 4 zawodników. W przypadku 

mniejszej ilości graczy sędzia ma obowiązek przyznać walkower drużynie przeciwnej, jeśli 

rywal nie stawi się na boisku w składzie co najmniej 4 osobowym 10 minut po upływie 

godziny spotkania ustalonej na zebraniu. 

9. Ilość zmian jest nieograniczona. Dopuszcza się zmiany powrotne. Zmiany mogą być 

dokonywane jedynie podczas przerwy w grze w strefie środkowej boiska. W przypadku 

naruszenia tego przepisu gry sędzia ma prawo zastosować odpowiednią karę – "Kary w grze". 

10. Kapitan musi być wyróżniony opaską kapitańską. Nie ma obowiązku przekazywania 

opaski innemu graczowi na czas zejścia kapitana "na zmianę" jeśli znajduje się on w 

bezpośredniej bliskości boiska. 

11. Do rozmowy z arbitrem upoważniony jest jedynie kapitan. 

12. Wszystkie zespoły są odpowiedzialne za osoby im towarzyszące. W przypadku rażącego 

zachowania się osób towarzyszących, organizator może zweryfikować wynik meczu, ukarać 

drużynę, a nawet wykluczyć ją z turnieju. 

13. Sędzia ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających. 

14. Jeden mecz trwa 15 min. 

15. Spotkania rozgrywane będą na boisku Orliku przy ulicy Spółdzielczej w Piszczacu.  

 

V. PRZEPISY GRY 

 

1. W grze obowiązują przepisy FIFA z poprawkami zamieszczonymi w niniejszym 

regulaminie, a w szczególności: 

- nie obowiązuje przepis o spalonym 

- w trakcie wykonywania rzutu wolnego mur drużyny przeciwnej musi być oddalony o 5 

metrów od piłki 

 

VI. KARY W GRZE 

 

1. Wymiar kary zależny jest od uznania sędziego. 

2. Kara obowiązuje przez cały okres jej trwania (po zdobyciu bramki przez drużynę nie 

http://osir.lidzbarkwarminski.pl/index.php?id=1854
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ukaraną, kara obowiązuje do końca czasu trwania). 

3. Obowiązują kary: 3 min i wykluczenie z gry. 

4. Kara 3 min. oznacza jednocześnie żółtą kartkę. Dwie kary po 3 min. oznaczają drugą 

żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną i wykluczenie z gry. 

5. Tylko sędzia prowadzący mecz może zezwolić na wejście zawodnika po upływie czasu 

kary. 

Każde wykluczenie z gry rozpatrywane jest indywidualnie przez organizatorów turnieju, 

którzy w zależności od okoliczności mogą zastosować karę całkowitej dyskwalifikacji 

zawodnika. 

6. W przypadku czynnego znieważenia sędziego (uderzenie, oplucie itp.), sędzia 

natychmiast kończy mecz. Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower 

przeciwko drużynie, której zawodnik zawinił. 

7. Przewinienia karane minutami ( wymiar kary w zależności od siły faulu, agresywności). 

 

VII. KARY ORGANIZACYJNE 

 

1. Walkower (v.o.) - to odebranie zespołowi 3 punktów. Trzeci walkower oddany w sezonie 

jest  równoznaczny z wykluczeniem drużyny rozgrywek. "Walkower – v.o." to brak 

wymaganej regulaminem ilości zawodników do rozpoczęcia spotkania po upływie 10 minut 

od daty i godziny meczu wyznaczonej na zebraniu. 

2. Walkower techniczny (v.o.t.) Niesportowe zachowanie w stosunku do sędziego skutkuje 

wykluczeniem z meczu bądź w szczególnych przypadkach z wykluczeniem z rozgrywek 

włącznie. 

3. Na terenie wokół boiska/szkoły zabrania się spożywania alkoholu zarówno przez 

zawodników jak i kibiców. Niezastosowanie się do tego przepisu skutkuje wykluczeniem z 

rozgrywek.  

W szczególnym wypadku drużyna może zostać wykluczona bez zastosowania powyższej 

procedury. 

4. Wszystkie drużyny zobowiązane są do zachowania czystości i porządku na terenie obiektu, 

na którym rozgrywane są mecze. 

5. Za spowodowanie szkód materialnych na terenie obiektu, na którym rozgrywane są mecze, 

drużyna odpowiada materialnie do wysokości powstałej szkody w/g wskazania własciciela 

obiektu. 

6. W szczególnych przypadkach, także nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, 

organizatorzy mają  prawo stosować odpowiednie kary (włącznie z dyskwalifikacją 

zawodnika lub drużyny). 

 

VIII. SĘDZIOWANIE 

 

1. Obsadę sędziowską wyznacza organizator turnieju. 

2. W wypadku wyjątkowej sytuacji braku sędziów "zawodowych" organizator ma prawo 

wyznaczyć do sędziowania inne osoby. 

 

IX. PUNKTACJA 

 

1.Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., w przypadku porażki 0 pkt. 

2.O kolejności miejsc w grupie decydują: 

 • Większa liczba zdobytych punktów. 

 • W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły decydują: 

A) wynik bezpośredniego spotkania, 
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B) lepsza różnica bramek w całym mini turnieju, 

C) większa liczba zdobytych bramek w całym mini turnieju. 

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły przeprowadza 

się dodatkową punktację pomocniczą uwzględniając wyłącznie spotkania między 

zainteresowanymi  zespołami (tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno zasadami podanymi 

w punkcie 2. w podpunktach A, B oraz C biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy 

zainteresowanymi zespołami. 

4. Jeżeli powyższe procedury nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić serię rzutów 

karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Rzuty karne wykonywane są najpierw po 5, 

potem po 1 aż do skutku. 

Uwaga: W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się 

dogrywkę trwającą 5 minut. W następnej kolejności rzuty karne - wykonywane najpierw po 5, 

a następnie po 1 aż do skutku.  

 

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega, że w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w 

regulaminie zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, 

włącznie ze zmianą regulaminu  turnieju. 

2. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. 

 

XI.NAGRODY 

 

1. Za zdobycie pierwszych trzech miejsc drużyna/zawodnicy otrzymują puchary. 

2. W trakcie turnieju zostanie wyłoniony "Król Strzelców" oraz najlepszy bramkarz, który 

otrzyma nagrodę specjalną. 

 

Proponowany terminarz rozgrywek: 

 

Do 5.06.2017 Zgłoszenia drużyn 

10.06.2017 godz. 14:00 Rozgrywki  
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Załącznik nr 1 regulaminu. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
(Turnieju Służb Mundurowych i Instytucji Samorządowych o Puchar Wójta Gminy Piszczac) 

 

Nazwa zespołu: ………………………………………………………………….. 

Kapitan: …………………………………………………………………………. 

Tel.: ……………………………………………………………………………… 

Kadra: 
Lp. Imię i nazwisko zawodnika Miejscowość Data urodzenia 

(obowiązkowe) 

 

1 

 

…………………………………………………. 

 

…………………….... 

 

…………………………. 

 

2 

 

…………………………………………………. 

 

…………………….... 

 

…………………………. 

 

3 

 

…………………………………………………. 

 

…………………….... 

 

…………………………. 

 

4 

 

…………………………………………………. 

 

…………………….... 

 

…………………………. 

 

5 

 

…………………………………………………. 

 

…………………….... 

 

…………………………. 

 

6 

 

…………………………………………………. 

 

…………………….... 

 

…………………………. 

 

7 

 

…………………………………………………. 

 

…………………….... 

 

…………………………. 

 

8 

 

…………………………………………………. 

 

…………………….... 

 

…………………………. 

 

9 

  

…………………………………………………. 

 

…………………….... 

 

…………………………. 

 

10 

 

 

…………………………………………………. 

 

…………………….... 

 

…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

…..………………………….. 
(podpis kapitana, zawodnika) 
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Załącznik nr 2 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

…………………………………………………. 

 (imię i nazwisko) 

w rozgrywkach Turnieju Służb Mundurowych i Instytucji Samorządowych Oświadczam, że 

zapoznałam/łem* się z „Turnieju Służb Mundurowych i Instytucji Samorządowych” 

stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia. 

Oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w Turnieju Służb 

Mundurowych i Instytucji Samorządowych organizowanym przez GCKiS w Piszczacu 

Informuję, że moje dziecko będzie na rozgrywki oraz z rozgrywek dochodziło: 

- Samo, 

-Odprowadzane przez rodzica lub inną osobę pełnoletnią  (imiona i nazwiska osób 

odbierających dziecko oraz stopień pokrewieństwa)…………………………….. 

 

 

                           ……………………………………………………………………... 

                                 (Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 


