
REWGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DLA 
DOROSŁYCH 

01.05.2018r. Orlik Kępice, START - godzina 16.00  
 
* Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice.  

 
 

I. Uczestnictwo  

 

W turnieju mają prawo startu drużyny składające się z 5 zawodników w polu + 

bramkarz oraz z zawodników rezerwowych ( w wieku pow. 16 roku życia ).  

 

Zawodnicy zgłoszeni do danego zespołu na początku rozgrywek, nie mają prawa 

przejść   do innego zespołu w trakcie trwania turnieju. Uczestnikami mogą być grupy, 

które amatorsko grają w piłkę nożną.  

Opiekun zespołu powinien przed pierwszym spotkaniem przedstawić organizatorowi 

podpisaną listę zawodników wraz z adnotacją ,,AKCEPTUJĘ REGULAMIN 

TURNIEJU” 

 

Wszystkich zawodników, trenerów i kibiców turnieju  obowiązują zasady „fair play” 

 

Wszystkie drużyny zobowiązane są posiadać stroje sportowe 

 

II. Zasady gry: 

 

Mecze odbywają się według obowiązujących przepisów piłki nożnej: 

 w meczu uczestniczy bezpośrednio 5 zawodników w polu + bramkarz 

 czas gry: organizator poda przed rozpoczęciem turnieju (decyduję 

 ilość zgłoszonych grup)   

 rzuty z autu wykonywane są nogą (z podłoża) 

 zmiany zawodników -lotne ( bez konieczności zgłaszania ich sędziemu ) 

 bramkarz po aucie bramkowym wybija piłkę dowolnie ręką lub nogą z 

 podłoża 

 podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny 

 przeciwnej muszą znajdować się co najmniej w odległości  5 m od piłki. 

 rzut karny wykonywany jest z odległości 8m od bramki 

 nie wolno wykonywać wślizgów,  

 nie wolno grać lub blokować dostępu do piłki leżąc 

 pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN 

  

   



  III. Kary: 

 

    Zawodnikom za niesportowe zachowanie grożą następujące kary, które są 

wymierzane przez  sędziego prowadzącego spotkanie 

 kara wykluczenia ze spotkania na 2 minuty 

 kara wykluczenia ze spotkania na 5 minut 

 

   IV. Punktacja : 

 za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, za przegraną 

0 punktów, 

 za przegraną  na skutek niestawiennictwa  0 pkt.  i wynik 0:3, 

 w rozgrywkach rundy zasadniczej kolejność zespołów ustalona zostanie 

na podstawie, ilości dużych punktów. W przypadku gdy dwie drużyny 

uzyskają taką samą liczbę punktów o miejscu tych drużyn decydują 

wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy nimi, 

  w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, przez więcej niż dwie 

drużyny o kolejności decyduje „mała tabela” uwzględniająca tylko 

mecze pomiędzy zainteresowanymi zespołami, 

 o zajętych miejscach decydują kolejno : 

- większa ilość zdobytych punktów  

- stosunek bramek, strzelone do straconych 

- większa liczba zdobytych bramek 

- bezpośrednie spotkanie 

- w przypadku takiego samego bilansu rozstrzygną 3 rzuty karne, 

 

     V. Zasady finansowania  

 

 koszty organizacyjne turnieju pokrywają zespoły w wysokości 5 pln 
wpisowego za każdego uczestnika. Wpisowe dokonuje się  w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Kępice do dnia 27.04.2018r. Zgłaszać grupy można do 27 kwietnia 
wraz z dokonaniem opłaty akredytacyjnej.  

 koszty przejazdu - drużyny pokrywają we własnym zakresie. 

 Organizator zapewnia poczęstunek, wodę  w trakcie turnieju.  
 

 
     VI. Nagrody  

 

 drużyny, które zajmą I, II, III miejsca w swojej kategorii otrzymują                              
puchary + niespodzianka  

 

VII. Zgłoszenia do turnieju  



Zgłoszenie należy złożyć na adres biblioteka@kepice.pl , do 27 kwietnia. W 

przypadku większej ilości drużyn niż określona w regulaminie przyjmuje się kolejność 

zgłoszeń. 

     Karta drużyny musi zawierać: 

     nazwę drużyny, 

     listę uczestników drużyny  

     imię, nazwisko, podpis i telefon kontaktowy opiekuna drużyny 

 

VIII. System rozgrywek  

 

Organizator przed turniejem przedstawi zasady rozgrywek wszystkim opiekunom  

drużyn. Wytłumaczy zasady gry i punktację.  

 
IX. Postanowienia końcowe 

 

W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem przyjmuję się, że decyzje podjęte 

przez Organizatora  turnieju są ostateczne. 

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy bez opieki na 

trybunach w szatniach i innych miejscach na terenie obiektu. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. W przypadku 

zmiany uczestnicy turnieju zostaną o tym powiadomieni najpóźniej do momentu 

rozpoczęcia się turnieju. 

 

Turniej odbędzie się przy zgłoszeniu minimum 6 drużyn.  

 

W przypadku pojawienia się pytań prosimy o kontakt  tel. 534 298 949  

email –  biblioteka@kepice.pl  - Sylwia Ziemska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rozwijamytalenty@ww.org.pl


Załącznik nr. 1  

 

 

LISTA UCZESTNIKÓW DRUŻYNY 

 

NAZWA KLUBU/ DRUŻYNY - ................................................................................. 

 

 

TRENER - .................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ..... 

   (IMIĘ I NAZWISKO NR. TELEFONU, DATA URODZENIA, ADRES ZAMIESZKANIA, E-MAIL) 

 

Lp Imię i nazwisko uczestnika/ gracza  Data urodzenia  Podpis 
uczestnika 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

o Akceptuję REWGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU PIŁKI 
NOŻNEJ DLA DOROSŁYCH 

  01.05.2018r. Orlik Kępice 
o Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala mi na wzięcie 

udziału w AMATORSKIM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DLA 
DOROSŁYCH 

o Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z turnieju z moim 
wizerunkiem na potrzeby organizatora 
 

  
 

   ............................................................ 
                                Podpis trenera/ opiekuna  



 


