
 

REGULAMIN VII TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

STOWARZYSZENIA WALKA KOSTRZYN 

1. Organizatorzy: 

Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie Walka Kostrzyn. Zapisy na turniej odbywają 

przez adres mailowy: walkakostrzyn@gmail.com Termin zapisów upływa 18 maja 

(sobota). 

2. Celem turnieju jest: 

 Promocja Miasta i Gminy Kostrzyn przyjaznej dla krzewienia kultury fizycznej  

i rozwoju sportu amatorskiego.  

 Propagowanie piłki nożnej jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu. 

 Promocja futbolu dla dzieci, które nie mają szans trenować. 

3. Czas i miejsce zawodów 

 Turniej odbędzie się w sobotę 25 maja 2019 r. Organizatorzy podadzą 

szczegółowy terminarz spotkań najpóźniej do piątku 24 maja 2019. Rywalizacja 

będzie odbywać się od godziny 9:00.  

 Miejscem rozegrania zawodów jest Stadion Miejski w Kostrzynie, przy ulicy 

Sportowej 12. 

4. Zasady rozgrywania turnieju 

 Zespół składający się z uczniów w rocznikach młodszych niż 2009 liczy 7 

zawodników (6 w polu + bramkarz). 

 Zespół składający się z uczniów w rocznikach 2008-2003 zawodników (5 w polu + 

bramkarz). 

 Czas rozgrywania spotkania to 12 minut, bez przerwy. Organizator zastrzega 

sobie prawo wydłużenia lub skrócenia czasu trwania spotkania, zależnie od ilości 

zgłoszonych drużyn. 

 Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, w przypadku 

porażki 0 punktów. 

 O kolejności miejsc w grupie decydują: 

1. Większa liczba zdobytych punktów. 



2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły decydują 

kolejno, wynik bezpośredniego spotkania, lepsza różnica bramek w całym 

turnieju, większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju. 

 Do zespołów mogą należeć uczniowie oraz uczennice szkół podstawowych  

klas I-III, IV-VIII oraz oddziałów gimnazjalnych w naszej gminie oraz uczniowie 

zamieszkali na terenie gminy Kostrzyn, ale uczący się poza terenem gminy.  

W jednym zespole dopuszcza się udział dwóch zawodników aktualnie grających 

w klubach sportowych. Za zawodnika aktualnie grającego w klubie sportowym, 

uważa się gracza, który w bieżącym roku kalendarzowym rozegrał przynajmniej 

jedno spotkanie ligowe. 

 W rozgrywkach za grę zgodną z przepisami odpowiada sędzia. 

 Zawodnicy w trakcie turnieju nie mogą zmieniać drużyny. 

 Każda z drużyn musi posiadać pełnoletniego opiekuna oraz zgody rodziców na 

udział w turnieju. 

 Organizator zapewnia rozegranie turnieju w minimum 3 kategoriach 

wiekowych. Organizator dopuszcza możliwość rozegrania turnieju w więcej niż 

3 kategoriach wiekowych w zależności od ilości zgłoszonych drużyn w danym 

roczniku.  

 

5. Przepisy gry odmienne od ogólnie obowiązujących 

 Nie obowiązuje przepis o spalonym. 

 Rzut karny wykonuje się z punktu wyznaczonego przez sędziego. 

 Zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym. 

 Nowy zawodnik może wejść na plac gry dopiero po opuszczeniu go przez zawodnika 

schodzącego. 

 Rzut z autu jest rzutem wolnym pośrednim, wykonywany jest nogą, piłka stojąca, 

ustawiona na linii bocznej boiska. 

 Gra wślizgiem jest niedozwolona i zabroniona tzn. dozwolona jest jedynie gra 

wślizgiem bezkontaktowym w sytuacji, gdy w pobliżu nie znajduje się zawodnik 

drużyny przeciwnej. 

 Każdy wślizg w kontakcie z przeciwnikiem traktowany jest, jako faul i dyktowany jest 

za niego rzut wolny bezpośredni, zaś w sytuacji, gdy ma on miejsce w obrębie pola 

karnego, sędzia dyktuje rzut karny. 

6. Postanowienia końcowe: 

 Organizator zobowiązuje się do prowadzenia statystyk turnieju, wyboru 

najlepszego bramkarza, strzelca, zawodnika oraz zapewnienia nagród dla 

wszystkich zespołów.  



 Opiekę medyczną sprawuję pielęgniarka. 

 Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje 

zawodników powstałe w trakcie turnieju oraz nie odpowiadają za rzeczy 

zagubione podczas zawodów. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu. W przypadku 

istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach w 

regulaminie. 

 Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do posiadania pisemnej 

zgody rodziców, uprawniającej do  uczestnictwa w zawodach  sportowych. 

 Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem   

i przestrzegać go podczas rozgrywek. Zgłoszenie zespołu do rozgrywek 

jednoznaczne jest z akceptacją tego regulaminu. 

 W celu odpowiedzi na państwa pytania prosimy o kontakt poprzez adres 

mailowy walkakostrzyn@gmail.com lub pod numerem telefonu 661 751 063 oraz 

512 244 190. 
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