
 

REGULAMIN 
I WIEJSKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ   
O PUCHAR PREZESA STOWARZYSZENIA  

ORZEŁ PRZYTULANKA 

I. MIEJSCE I TERMIN 

- Boisko przy Świetlicy Wiejskiej w Przytulance, 
- Rozpoczęcie turnieju  - 23.08.2015 r. /niedziela/ godz. 10.00, 

- W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych turniej może być przeniesiony na inny 

termin. 

II. ORGANIZATORZY 

- Stowarzyszenie Orzeł Przytulanka, 
- Moniecki Ośrodek Kultury. 

III. CELE TURNIEJU 

- Umożliwienie rywalizacji sportowej drużyn piłki nożnej, 
- Promocja i popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Mońki, 

- Integracja społeczności lokalnej, 
- Wyłonienie najlepszego zespołu, 

- Propagowanie zdrowego stylu życia. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

- Turniej przeznaczony jest dla mieszkańców wsi Gminy Mońki.  

V. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU 

- Drużyny należy zgłaszać telefonicznie pod numerem tel. 502 595 584 - Kazimierz Grom  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia br.,  

- Kartę zgłoszenia składa kapitan drużyny w dniu rozgrywek turnieju,. 

- Drużyna musi składać się z mieszkańców jednej wsi, 

- Każda wieś może utworzyć więcej niż jedną drużynę,   

- Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu  

i przepisów gry w piłkę nożną, 

- Rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny. 

 

 

 

VI. SYSTEM ROZGRYWEK 

- Sposób rozgrywania meczy i podział drużyn nastąpi w dniu zawodów w drodze losowania, 

- Nad przebiegiem rozgrywek czuwać będzie specjalnie wyznaczony sędzia. 



 

VII. NAGRODY 

- Najlepsze drużyny z miejsc I - IV otrzymają pamiątkowe dyplomy, medale oraz puchary. 

- Na zakończenie turnieju zostanie wybrany: 
- Najlepszy zawodnik, 

- Najlepszy bramkarz, 
- Król strzelców. 

VIII. PRZEPISY I SKŁAD DRUŻYNY 

1. Obowiązywać będą przepisy gry w piłkę nożną z wyjątkiem gry ,,bez spalonego”.  
2. Zespoły rywalizują w 6 osobowych składach (bramkarz i pięciu zawodników w polu). 

3. Zmiany odbywają się systemem hokejowym.  
4. Zespoły biorące udział w turnieju powinny posiadać jednolite stroje. 

5. Obowiązuje gra w obuwiu przeznaczonym do gry w piłkę nożną.  

6. Na terenie boiska mogą przebywać jedynie zespoły rozgrywające mecz.  
7. Za zwycięstwo drużynie przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.  

8. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno:  
8.1. liczba zdobytych punktów,  

8.2. wyniki bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn,  
8.3. ogólny stosunek bramkowy ze wszystkich spotkań uzyskany przez drużynę,  

8.4. przy identycznym stosunku bramkowym decyduje większa liczba strzelonych goli.  

8.5. losowanie  
9. Kary dyscyplinarne :  

9.1. żółta kartka – kara 2 minuty, zawodnik który otrzyma 2 żółtą kartkę w meczu otrzymuje 
kartkę czerwoną 

9.2. czerwona kartka – drużyna gra w niekompletnym składzie do końca meczu, zawodnik 

otrzymujący  czerwoną kartkę pauzuje  w kolejnym meczu. 
9.3. niesportowe zachowanie – wykluczenie z turnieju. 

10. W czasie trwania turnieju zawodnik może grać tylko w jednej drużynie. 
11. Gdy drużyna wycofa się z turnieju wyniki -punkty-bramki z jej udziałem są anulowane. 

12. Drużyna, która nie stawi się na mecz (10 min po godzinie rozpoczęcia), zostaje ukarana 
walkowerem 3:0,   

13. Warunkiem zezwolenia drużyny na mecz jest minimum 4 graczy (3 w polu +bramkarz) 

14. Podczas wprowadzania piłki do gry, przepisowa odległość od piłki to 5 metrów.  
15. Rzut z autu wykonuję się tylko i wyłącznie zza głowy trzymając piłkę obiema rękami i stojąc 

obiema nogami na linii.  Przy pomocy tego rzutu nie można bezpośrednio strzelić gola.  
16. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie na gwizdek.  

17. Kapitan jest jedyną osobą która może prowadzić dyskusję z sędzią. 

UWAGA !!! 

Na obiekcie „Świetlicy Wiejskiej w Przytulance jest kategoryczny zakaz spożywania 

alkoholu oraz palenia papierosów.  

Organizatorzy i zarządca obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje  

i obrażenia powstałe w trakcie turnieju.  

 


