
ORGANIZATOR:
INICJATYWA DLA GOSTYNINA

PARTNERZY:
Samorząd Województwa Mazowieckiego

PATRONAT MEDIALNY:
Gostynin Info

CEL TURNIEJU

 popularyzacja sportu poprzez udział w turniejach piłkarskich,

 propagowanie piłki nożnej jako jednej z form czynnego wypoczynku,

 integracja środowiska „piłkarskiego”,

 wyłonienie najlepszej drużyny w turnieju piłki nożnej

MIEJSCE TURNIEJU:

  boisko wielofunkcyjne przy Liceum Ogólnokształcącym w Gostyninie

  boisko do gry w piłkę nożną,

  bramki o wymiarach 3 x 2 m,

           TERMIN TURNIEJU:

        30.07.2022r./sobota/ godz.9.00 – Losowanie turnieju

         



ZASADY UCZESTNICTWA:

  W turnieju planowany jest udział max. 8 drużyn, które drogą losowania przydzielone zostaną 
do 2 grup eliminacyjnych. Każda grupa złożona będzie z 4-ch drużyn. Przewidywany system 
rozgrywek w grupach „każdy z każdym”,

  Drużyny zgłoszone powinny posiadać jednolite stroje oraz obuwie do gry na ,boisku 
wielofunkcyjnym

  Zawodnicy zgłoszeni do turnieju zobowiązani są do występowania w czasie turnieju ze stałym 
numerem na koszulce, zgodnie z wpisem na liście imiennej zawodników,

  W turnieju mogą występować zawodnicy zgłoszeni do struktur PZPN oraz macierzystych 
związków - formuła OPEN.

TERMIN ZGŁOSZEŃ:

 do dnia 20.07.2022r. telefonicznie bądź mailowo.

Artur Szulwach – 604-349-821

artur.szulwach@wp.pl

CZAS GRY:

  Wszystkie mecze trwają 1x 15 min. 

  Czas gry w trakcie meczu może być zatrzymany tylko na wniosek sędziów prowadzących 
zawody,

  Każda drużyna ma możliwość skorzystania jeden raz podczas meczu z tzw. „czasu dla 
drużyny”, tj. 1 minuty przerwy dla zespołu podczas przerwy w grze przy posiadaniu piłki,

PRZEPISY GRY:  .  

  Drużyny składają się z maksymalnie 10 uczestników UWAGA:  Zawodnicy niepełnoletni 
muszą posiadać pisemną zgodę rodzica (opiekuna   prawnego).

  W rozgrywkach biorą udział wyłącznie zawodnicy wyszczególnieni na liście zgłoszeniowej 
danej drużyny.

  Ilość zawodników na placu gry 5 (4 + bramkarz),

  Zawody rozgrywane są piłkami do futsalu,

  Mecze rozgrywane są systemem „każdy z każdym” w rywalizacji grupowej,

  W drugiej fazie turnieju rozgrywane są mecze o miejsca: 

 miejsce 7-8 4A-4B

 miejsce 5-6 3A-3B

 miejsce 3-4 2A-2B



 miejsce 1-2 1A-1B

  Obowiązuje zakaz gry wślizgiem w zasięgu gry – karany rzutem wolnym bezpośrednim, a w 
polu karnym rzutem karnym / wyjątek stanowi bramkarz we własnym polu karnym,

  Rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m od linii bramkowej,

 Czas na wykonanie wznowienia gry wynosi 4 sekundy,

  Bramkarz wznawia grę z rzutu od bramki ręką, a piłka musi opuścić pole karne,

 Odległość zawodnika drużyny przeciwnej od wykonawcy rzutu z rogu lub autu minimum 3 
metry, przy pozostałych rzutach minimum 5 metrów,

  Gol nie będzie uznany, jeśli piłka wpadnie do bramki bezpośrednio z wrzutu
lub zagrania piłki ręką bramkarza drużyny przeciwnej przy wznowieniu lub w trakcie gry,

  Zmiany można wykonywać tylko w wyznaczonej strefie,

  Nieprzestrzeganie wymaganej odległości od wykonawcy wrzutu lub rzutu
lub też przeprowadzenie nieprawidłowej zmiany karane jest żółtą kartką,

  Kary indywidualne: żółta kartka – 2 minuty, czerwona kartka – 4 minuty,

  Zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę zostaje wykluczony do końca meczu,

  Na miejsce zawodnika ukaranego czerwona kartką, drużynie przysługuje prawo wprowadzenia
do gry innego zawodnika po 4 minutach gry w osłabieniu.

 W przypadku utraty bramki, drużyna w dalszym ciągu gra w osłabieniu.

  Wykluczony zawodnik może pauzować w następnym meczu swojej drużyny, jeżeli został 
wykluczony za wybitnie niesportowe zachowanie lub brutalny faul. Decyzję podejmuje 
Organizator.

  W przypadku utraty bramki przez drużynę grającą w osłabieniu na skutek kar czasowych za 
żółtą kartkę, drużyna osłabiona uzupełnia skład o jednego zawodnika,

  W przypadku kary obopólnej zawodnicy odbywają karę do końca, niezależnie od ewentualnej 
utraty gola,

  Bramkarz ukarany żółtą lub czerwoną kartką wędruje na ławkę kar,

  Minimalna ilość zawodników podczas gry to 1 + 2, gdy kolejny zawodnik zostanie ukarany 
karą minutową – wówczas na miejsce ukaranego wchodzi zawodnik rezerwowy.

PUNKTACJA:

  W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się wg ilości zdobytych punktów
[zwycięstwo 3 pkt., remis 1 pkt., porażka 0 pkt.]

  W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwa zespoły o kolejności miejsc
decyduje kolejno:
- bezpośredni wynik spotkania zainteresowanych drużyn,
- korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach,



- większa liczba strzelonych bramek,
- dodatkowa seria rzutów karnych (po 3) lub też dodatkowo do wyłonienia zwycięzcy

  W przypadku trzech drużyn posiadających taką samą ilość punktów o kolejności miejsc 
decyduje dodatkowa tabelka uwzględniająca tylko mecze między zainteresowanymi 
drużynami. 

 W przypadku uzyskania remisu w meczach o miejsca, sędzia zarządza wykonywanie rzutów 
karnych (po 3) lub też dodatkowo do wyłonienia zwycięzcy.

NAGRODY ZESPOŁOWE:

 Puchary dla 3 drużyn ,  

 Dyplomy dla wszystkich drużyn,

 Medale dla wszystkich uczestników

NAGRODY INDYWIDUALNE:

  najlepszy zawodnik turnieju / statuetka + dyplom

  najlepszy bramkarz turnieju / statuetka  + dyplom

  najlepszy strzelec turnieju / statuetka  + dyplom

 Organizator może zapewnić z własnej inicjatywy dodatkowe nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki na terenie obiektu sportowego
podczas całego turnieju.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na zdrowiu (wypadki) 
poniesione w czasie trwania turnieju.

 Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.

  Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.

  Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny dla zawodników.

  Za szkody wyrządzone przez zawodników na terenie obiektu sportowego odpowiada 
materialnie kapitan zespołu.

  Kapitan zespołu zobowiązany jest do zapoznania z regulaminem wszystkich zawodników 
swojego zespołu, co potwierdza własnoręcznym czytelnym podpisem na liście zgłoszeniowej 
do turnieju.

  Zawody prowadzić będą sędziowie wyznaczeni przez KS POZPN w Płocku.

  Wszelkie zastrzeżenia i protesty dotyczące turnieju oraz sprawy nie ujęte w regulaminie będą 
rozpatrywane w czasie jego trwania przez sędziów oraz organizatorów turnieju.


