
REGULAMIN 
TURNIEJU PIŁKARSKIEGO 

O PUCHAR DZIELNICY KAMIEŃ 
 

 

§1 ORGANIZATOR 
 

1. Organizatorem Turnieju jest Rada Dzielnicy Kamień. Osobą odpowiedzialną za koordynację 
Turnieju jest Przewodniczący Rady Dzielnicy Kamień.  
 
2. Turniej odbywa się przy wsparciu spółki zarządzającej Hotelem Olimpia - Hossa Sp. z o.o. 
 
3. Turniej rozpocznie się w dniu 07.12.2014 r. o godz. 10:00 na sali sportowej Hotelu 
Olimpia przy ul. Hotelowej 12 w Rybniku-Kamieniu. 
  
 

§2 ZASADY GRY 
 

1. Określa się następujące zasady gry: 
a) mecz trwa 12 minut - 2 połowy po 6 minut. Mecz o 3 miejsce oraz mecz o 1 miejsce trwa 
15 minut – 2 połowy po 7,5 minuty. Sędzia ma prawo wstrzymać czas podczas przerwy w 
grze. 
b) ilość zawodników jednej drużyny przebywająca na boisku to 3 plus 1 bramkarz, 
c) rzut rożny wykonuje się z właściwego narożnika boiska jako rzut wolny bezpośredni, 
d) rzut autowy wykonuje się nogą z właściwego miejsca przy linii bocznej boiska jako 
rzut wolny pośredni, 
e) za faule i nieodpowiednie zachowania na boisku, jak i poza nim, sędzia może 
zastosować następujące kary: 
- opuszczenie boiska na 3 minuty, 
- żółta kartka, 
- czerwona kartka, 
f) zastosowanie kary opuszczenia boiska na 3 minuty może być zastosowane 
jednocześnie z żółtą kartką. Konsekwencją 2 żółtych kartek w ciągu 1 meczu dla tego 
samego zawodnika jest czerwona kartka. Konsekwencją czerwonej kartki jest 
konieczność opuszczenia boiska przez ukaranego zawodnika, bez możliwości 
wprowadzenia innego zawodnika na jego miejsce, jak również jego przymusowa 
absencja w następnym meczu w turnieju. Zgromadzenie przez zawodnika w trakcie 
rozgrywek 3 żółtych kartek powoduje przymusową absencję w najbliższym meczu. 
Nie wlicza się w to żółtych kartek, które złożyły się na czerwoną kartkę w trakcie 
jednego meczu. 
g) na polu gry obowiązuje zakaz wślizgów (z wyłączeniem bramkarzy), 
h) zmiany dokonują się systemem hokejowym (ilość zmian dowolna), 
i) wybicie piłki, która dotknie sufitu traktowane jest jako wybicie na aut i skutkuje 
rozpoczęciem gry z linii autowej przez drużynę przeciwną, 
j) wyniki, statystyki, zapisy, będą prowadzone przez osobę wyznaczoną przez Organizatora i 
udostępniane podczas Turnieju – osoba ta zostanie przedstawiona do wiadomości drużynom 
przed rozpoczęciem pierwszego meczu w Turnieju, 
 
2. Zawodnicy biorący udział w Turnieju obowiązkowo muszą grać w płaskim obuwiu 
sportowym  (w przeciwnym wypadku nie będą dopuszczeni do rozgrywek). 
 
3. Ustala się następujące zasady Turnieju: 
a) turniej w pierwszym etapie przeprowadzony jest systemem eliminacyjnym – każda 
drużyna rozgrywa po 2 mecze, najlepszych 8 drużyn (w pierwszej kolejności liczy się ilość 
zdobytych punktów, w dalszej kolejności bilans bramek strzelonych do straconych, w dalszej 



kolejności ilość bramek strzelonych, w dalszej kolejności bezpośredni pojedynek) przechodzi 
do następnej fazy rozgrywek – faza pucharowa. 
b) za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis drużyny otrzymują po 1 
punkt, przegrana drużyna otrzymuje 0 punktów, 
c) turniej w drugim etapie przeprowadzony jest systemem pucharowym - wygrana drużyna 
przechodzi do kolejnej fazy rozgrywek, drużyna przegrana odpada z turnieju. W przypadku 
remisu rozgrywana jest dogrywka (5 minut, bez zmiany połów). 
 
 

§3 ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU 
 
1. W turnieju wezmą udział drużyny, które dokonają zgłoszenia poprzez 
wypełnienie karty zgłoszeniowej udostępnionej przez Organizatora oraz opłacą wpisowe w 
wysokości 40 zł od drużyny. Nieprzekraczalny termin do zgłoszenia i dokonania opłaty to 
30.11.2014 r. 
 
2. Opłata może zostać dokonana gotówką bądź przelewem. Szczegóły i formę dokonania 
wpłaty oraz przekazania karty zgłoszeniowej należy ustalić z Organizatorem –  e-mail: 
dawidstrupowski@wp.pl , nr tel. 511 723 002.  

 
3. Drużyny mogą liczyć 4-5 zawodników (każdy zawodnik może występować tylko w jednej 
drużynie podczas całego turnieju). 
 
4. Opłaty wpisowe w całości przeznaczone będą na nagrody dla zwycięskich drużyn (nagrody 
przyznawane za pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce). 
 
5. W przypadku gdy w drużynie grają osoby niepełnoletnie muszą przekazać zgodę 
rodziców na uczestnictwo w turnieju. Zgodę taką przekazują Organizatorowi wraz z kartą 
zgłoszeniową. 
 
6. Istnieje możliwości zmian składu w dniu rozgrywek, o czym należy powiadomić 
Organizatora. 
 
 

§4 PRZEPISY KOŃCOWE 
 
1. Odpowiedzialność za ewentualne umyślne szkody wyrządzone na sali sportowej i w jej 
okolicy ponoszą osoby, które ich dokonały. 
 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy i mogące się wydarzyć 
wypadki losowe związane z prowadzonym turniejem. 
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w kwestii systemu rozgrywek, 
czasu meczu oraz ustalenia maksymalnej ilości drużyn w przypadku dużej ilości zgłoszeń do 
turnieju  (o możliwości uczestniczenia w turnieju decydować będzie kolejność otrzymanych 
zgłoszeń i opłat wpisowych). 
 
4. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 
5. Przystąpienie do turnieju oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do 
przestrzegania zasad fair play podczas rozgrywek.  
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