
 

Regulamin   

Turniejów Piłki Nożnej zorganizowanych z  okazji Dni Dęblina.  

 
 

     1. Miejsce: 

 Boisko,, Orlik” ZSO Dęblin. 

 

     2. Termin – 16 Czerwiec  2018 

  Zgłoszenia drużyn do 14.06.2018r.   -81-8830091 

 

      3. Cel 
            Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport. Przygotowanie dzieci i młodzieży do sportowej 

            rywalizacji. 

 

4.UCZESTNICTWO 

 W turniejach biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli ( mężczyźni) -

open. 

 

       5. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Każda drużyna 30 min. Przed regulaminowym rozpoczęciem rozgrywek doręczy listę 

zawodników z podaniem imienia   i nazwiska podpisaną przez nauczyciela/opiekuna.  

 Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie 

 Warunkiem uczestnictwa zawodnika w turnieju jest posiadanie kompletnego 

stroju sportowego( koszulka, spodenki sportowe/ dres i obuwie sportowe na 

płaskiej podeszwie) oraz aktualnych badań lekarskich potwierdzających 

możliwość udziału w zawodach sportowych. W przypadku zawodników 

niepełnoletnich tj. poniżej lat 18 wymagane jest oświadczenie rodziców lub 

opiekunów prawnych zezwalające na udział w imprezie. Pełną odpowiedzialność 

za wybór zawodników oraz za posiadanie przez nich ważnych badań lekarskich 

oraz pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych ponosi Opiekun 

reprezentacji szkolnej lub w przypadku osób pełnoletnich kapitan drużyny. 
 

6. ZASADY GRY 

 Drużyna może zgłosić 12 zawodników bez możliwości dokonywania zmian w zgłoszeniu 

w czasie rozgrywek 

 Na boisku w meczu występuje 7 zawodników, w tym bramkarz. 

 Zmiany zawodników  „systemem hokejowym” 

 Po wybiciu piłki poza linie boczna, aut boczny wykonywany jest nogą z miejsca, gdzie 

piłka opuściła pole gry bez możliwości zaliczenia gola po bezpośrednim strzale na 

bramkę.  

 Odległość muru od piłki 4 metry. 

 Wprowadzenie piłki do gry z pola bramkowego może odbywać się ręką lub nogą przez 

bramkarza. 

 Ilość zgłoszonych drużyn jest ograniczona i wynosi  8. O udziale w turnieju 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

 O systemie rozgrywek zadecyduje ilość zgłoszonych drużyn. 

 

7. PUNKTACJA 

 Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., 

 Za remis 1 pk 



 

8. SPRAWY DYSCYPLINARNE 

 

A. KARY INDYWIDUALNE 

 W rozgrywkach obowiązują kary upomnienia 

 Żółta kartka 

 Wykluczenie – czerwona kartka 

 

B. SANKCJE: 

 Pierwsza żółta kartka – zawodnik opuszcza boisko na 2 min 

 Druga żółta kartka – zawodnik opuszcza boisko na 5 min 

 Czerwona kartka – bezpośrednio- wykluczenie oraz odsunięcie od następnego meczu 

 W przypadku nie sportowego 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 

D. Organizatorzy zabezpieczają: 

 Sędziów 

 Opiekę medyczną 

 Prowadzenie dokumentacji rozgrywek 

 

9. NAGRODY 

Zespołowe: 

 Każda drużyna otrzymuje dyplom a trzy pierwsze miejsca puchary i medale. 

 

10.  Zgłoszenia drużyn do 14 czerwca 2018 r.  Jednocześnie zgłoszenie 

drużyny do udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu.   

 

   

 

 

 

 

 


