
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA AMATORÓW 

„KU PAMIĘCI MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO” 

12.05.2018 r. 

 
 

• CZAS I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW 

 

Turniej zostanie rozegrany w dniu 12 maja 2018 roku (sobota), w Bełchatowie na terenie boisk 

treningowych będących w administracji Miejskiego Centrum Sportu. Do godz. 8:30 trwać będzie 

rejestracja drużyn, po której nastąpi oficjalne otwarcie turnieju. Pierwsze mecze zostaną rozegrane 

od godz. 09:00. 

 

Współorganizatorem zawodów jest Stowarzyszenia Sympatyków GKS Bełchatów „Torfiorze”. 

 

• WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. W turnieju mogą występować drużyny mające w swym składzie zawodników nie 

uczestniczący w rozgrywkach PZPN oprócz rozgrywek klasy okręgowej, A i B-klasy oraz 

juniorskich. 

2. Liczba zawodników mogących występować w jednej drużynie to 15 graczy. Osoby te 

powinny być pełnoletnie. Zawodnicy niepełnoletni mogą wziąć udział w turnieju 

wyłącznie za zgodą opiekunów (wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu). 

3. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie w dniu turnieju imiennej listy graczy    

potwierdzonej podpisem kapitana bądź kierownika (zespół biorący udział w turnieju 

powinien posiadać minimum jedną z tych osób, która będzie odpowiadała za całą 

drużynę). 

4. W trakcie trwania turnieju każdy z zawodników zobowiązany jest do posiadania dokument 

tożsamości w celu ewentualnej weryfikacji danych osobowych przez organizatora lub na 

prośbę drużyny przeciwnej. Może ona nastąpić przed lub po zakończeniu meczu.  

5. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym organizator 

zastrzega sobie prawo do wykluczenia zawodnika lub drużyny, którą reprezentuje  



z turnieju, weryfikację wyników spotkań w których ten zawodnik brał udział, a także 

odbiór nagród w przypadku stwierdzenia niezgodności danych już po zakończonym 

turnieju. 

6. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie do dnia rozpoczęcia turnieju (włącznie) opłaty 

wpisowej, która wynosi 150 zł. Opłaty można dokonać przelewem na konto 

Stowarzyszenia Sympatyków GKS Bełchatów „Torfiorze” (28 1050 1461 1000 0090 3085 

5689 (ING Bank Śląski S.A.)) tytułem „Wpisowe TURNIEJ PAMIĘCI MARSZAŁKA 

2018 - NAZWA DRUŻYNY” lub gotówką w dniu zawodów. 

7. Zapisy prowadzone będą e-mailowo ( kamil@mcs.belchatow.pl ) lub telefonicznie  

( 44 737 81 25 ). Osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora za prawidłowy przebieg 

zapisów jest p. Kamil Haładaj. 

 

• INFORMACJE TECHNICZNE 

 

1. Rozgrywki odbywają się na boisku piłkarskim o nawierzchni trawiastej (eliminacje)  

o  wymiarach 30mx60m. 

2. Czas trwania jednego meczu w fazie grupowej wynosi 12 minut, w fazie pucharowej 16 

minut. Czas gry może ulec zmianie po ustaleniu ostatecznej liczby drużyn. 

3. Organizator nie przewiduje możliwości przekładania spotkań. Za niestawienie się drużyny 

w przewidywanym terminie według harmonogramu gier przyznawany jest walkower 

(maksymalne spóźnienie jednej z ekip to 5 minut). 

4. Zespoły występują w siedmioosobowych składach (bramkarz + sześciu zawodników  

w polu). Gra może być rozpoczęta w sytuacji, gdy drużyna liczy  4 zawodników. 

5. Jeżeli w wyniku wykluczeń z boiska (zawodnicy wykluczeni nie mogą wrócić do gry)  

w jednym z zespołów pozostanie mniej niż czterech zawodników należy mecz zakończyć. 

6. Zawodnicy muszą występować w jednolitych strojach sportowych (minimum podobnych 

kolorystycznie) i w obuwiu sportowym. Nie wolno grać w butach z metalowymi wkrętami. 

7. Zawodnik w czasie gry nie może nosić czegokolwiek, co stanowiłoby zagrożenie dla niego 

samego lub innego zawodnika (szczególnie biżuteria). 
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• ORGANIZACJA TURNIEJU 

 

Faza eliminacyjna: 

 

1. W wyniku losowania drużyny zostaną podzielone na grupy (ich liczba będzie zależna od 

ilości zgłoszonych drużyn), w których grają systemem „każdy z każdym”. Za zwycięstwo 

drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt. Drużyna, która  wygrywa  

walkowerem otrzymuje 3 pkt. i 3:0 w bramkach. O kolejności w tabeli decyduje: 

 

a) Większa ilość zdobytych punktów 

b) Wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami, w przypadku 

trzech lub więcej takich drużyn tworzy się „małą tabelkę” 

c) Lepsza różnica bramek 

d) Większa ilość zdobytych bramek 

e) Losowanie 

 

Faza finałowa: 

 

1. Zostanie rozegrana najprawdopodobniej systemem pucharowym, które poprzedzi 

losowanie par. Szczegółowy schemat rozgrywania fazy finałowej będzie znany po 

określeniu ostatecznej liczby drużyn biorących udział w turnieju. 

 

• PRZEPISY GRY 

 

W czasie turnieju obowiązują przepisy FIFA z niżej wymienionymi wyjątkami: 

 

1. Dopuszczalna jest dowolna liczba zmian w wyznaczonej strefie. Nieprawidłowo 

przeprowadzoną zmianę sędzia może potraktować jako niesportowe zachowanie i ukarać 

zawodnika wchodzącego karą jednominutową 

2. Rzuty wolne pośrednie i bezpośrednie – ustawienie muru drużyny przeciwnej w odległości 

5 metrów od piłki 

3. Rzut karny – wykonywany jest z odległości 7 metrów od bramki 

4. Rzut z autu – wykonywany jest nogą, piłką „stojącą” ustawioną na lub przed linią boiska 

5. Bramkarz wprowadza piłkę do gry wyłącznie rękoma 



6. KARY – sędziowie mogą nakładać na zawodników następujące kary: dwuminutowe i 

czerwona kartka. Zawodnik wykluczony z gry przez karę czasową może powrócić na 

boisko po upływie kary lub po utracie bramki. Zawodnik wykluczony z gry (czerwona 

kartka) nie może powrócić do gry w tym spotkaniu. Po upływie kary czasowej lub 

straconej bramce na boisko może wejść inny zawodnik tej drużyny. 

7. W przypadku czynnego znieważenia sędziego, sędzia natychmiast zakończy zawody. 

Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower przeciwko drużynie, której 

zawodnik zawinił. 

 

• POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator turnieju zapewnia pierwszą pomoc medyczną przy urazach powstałych  

w trakcie meczów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki 

przed, po, jak i w czasie trwania zawodów. Zaleca się aby zawodnicy biorący udział w 

turnieju przeszli przez badania lekarskie.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione na 

terenie turnieju. 

3. Organizator zapewnia wodę dla wszystkich drużyn uczestniczących w turnieju. 

4. Drużyny uczestniczące w turnieju powinny ubezpieczyć się w własnym zakresie 

5. Zgłoszenie do turnieju jest  jednoznaczne z przestrzeganiem regulaminu i przepisów gry. 

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu organizator może nałożyć na drużynę lub 

zawodnika karę: walkower dla drużyny przeciwnej lub usunięcie zawodnika lub całej 

drużyny z turnieju, bez możliwości wycofania opłaty. 

6. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator, który 

rozstrzyga także wszelkie sprawy sporne oraz rzeczy w nim nie ujęte. 

 

  



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w turnieju piłki nożnej 

oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka 

 

 

Ja, …………………………………….…………………………….. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

 

oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego syna 

……………………………………………..………………………… 

w turnieju piłki nożnej „Ku pamięci Marszałka Piłsudskiego” w dniu 12 maja 2018 r. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka przez Miejskie Centrum 

Sportu w Bełchatowie celach informacyjnych o turnieju. 

 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i nie ma przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w turnieju. W razie kontuzji odbiorę syna osobiście z miejsca turnieju. 

 

Numer kontaktowy rodzica lub osób z rodziny uczestnika turnieju 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

………..…………………………… 

(czytelny podpis opiekuna/rodzica) 


