
 REGULAMIN  
Dęblińskiego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych 

o Puchar Burmistrz Miasta Dęblin 
 

1. MIEJSCE: boisko „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Dęblinie, ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 6 

2. DATA: 01.06.2016 r. godzina 09.00 
3. CEL: Krzewienie sportu amatorskiego wśród młodzieży 
4. Patronat i fundator nagród: Burmistrz Miasta Dęblin – Pani Beata Siedlecka 
5. Gospodarz turnieju: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie 

– Roman Dariusz Bytniewski 
6. Organizator turnieju: Piotr Świtaj – Animator Sportu w Dęblinie 
7. WARUNKI UCZESTNICTWA a) Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły. 

b) Każda szkoła może zgłosić jedną drużynę. 
c) Drużyna może zgłosić 12 zawodników bez możliwości dokonywania 

zmian w zgłoszeniu w czasie rozgrywek. 
d) Zawodnikami mogą być tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.  
e) Każda drużyna 30 min. przed regulaminowym rozpoczęciem rozgrywek 

doręczy listę zawodników z podaniem imienia i nazwiska oraz daty ich 
urodzenia podpisaną przez nauczyciela/opiekuna (druk standardowy 
zgłoszenia LSZS). 

f) Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie. 
g) Warunkiem uczestnictwa zawodnika w turnieju jest posiadanie 

kompletnego stroju sportowego (koszulka, spodenki sportowe/dres  
i obuwie sportowe na płaskiej podeszwie lub korkotrampki tylko  
z gumowymi lanymi korkami) i brak przeciwwskazań zdrowotnych do 
uprawiania sportu za weryfikację czego odpowiedzialny jest 
nauczyciel/opiekun zgłaszający drużynę. 

8. ZASADY GRY a) Na boisku w meczu występuje 6 zawodników, w tym bramkarz. 
b) Zmiany zawodników dokonywane będą „systemem hokejowym”. 
c) Po wybiciu piłki poza linie boczną, aut boczny wykonywany jest nogą  

z miejsca, gdzie piłka opuściła pole gry bez możliwości zaliczenia gola po 
bezpośrednim strzale na bramkę.  

d) Odległość muru od piłki - 4 metry. 
e) Wprowadzenie piłki do gry z pola bramkowego może odbywać się ręką lub 

nogą przez bramkarza. 
f) Turniej zostanie rozegrany systemem gry „każdy z każdym”. 

9. PUNKTACJA a) Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty. 
b) Za remis 1 punkt. 
c) W razie tej samej ilości punktów decyduje wynik bezpośredniego 

spotkania miedzy zainteresowanymi drużynami. W przypadku ich remisu 
decydują rzuty karne po 5 dla każdej z drużyn. W razie dalszego remisu 
karne będą wykonywane po jednym aż do zwycięstwa którejś z drużyn. 

 



 
10. SPRAWY DYSCYPLINARNE A. KARY INDYWIDUALNE: 

a) W rozgrywkach obowiązują kary upomnienia, 
b) żółta kartka, 
c) wykluczenie – czerwona kartka. 

B. SANKCJE: 
a) pierwsza żółta kartka – zawodnik opuszcza boisko na 2 min, 
b) druga żółta kartka – zawodnik opuszcza boisko na 5 min, 
c) czerwona kartka – bezpośrednio- wykluczenie oraz odsunięcie od 

następnego meczu. 
d) W przypadku niesportowego zachowania zawodnik może być 

odsunięty od trzech spotkań lub całkowicie  wykluczony z 
rozgrywek. 

C. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu odszkodowania 
za zaginione mienie i przedmioty osobiste uczestników rozgrywek oraz 
urazy zdrowotne odniesione podczas rozgrywek. 

D. Organizator zabezpiecza: 
a) sędziów, 
b) prowadzenie dokumentacji rozgrywek. 

11. NAGRODY Zespołowe: 
Każda drużyna otrzymuje dyplom a trzy pierwsze miejsca puchary. 
 

Udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu!!! 


