
Regulamin zawodów piłkarskich -  Turniej Lata 
O puchar Wójta Gminy Męcinka – Piotrowice 2015 

 
 
 
 
I. Organizator : 
 
Wójt Gminy Męcinka 
 
II. Termin i miejsce: 
 
02.08. 2015 r. Boisko KS Bazalt Piotrowice   
 
(I płyta boiska) , godzina 13.00 oficjalne rozpoczęcie turnieju 
 
III. Cel imprezy: 
 
-  Popularyzacja piłki nożnej, 
 
-  Integracja środowiska poprzez sport, 
 
- Współpraca pomiędzy lokalnymi drużynami piłkarskimi, 
 
 -  Wyłonienie najlepszych drużyn. 
 
IV. Regulamin:  
 
 Turnieju o Puchar Wójta Gminy Męcinka  
 
a)  Uczestnictwo:  
 
W turnieju mają prawo startu drużyny zorganizowane z obrębu Gminy  
Męcinka, składające się do 20 zawodników: 10 grających w polu                  
+ bramkarz + minimum 4 rezerwowych. 
Zawodnicy zgłoszeni do danego zespołu na początku rozgrywek,                
nie mają prawa przejść do innego zespołu w trakcie trwania turnieju. 
Opiekun zespołu powinien przed Turniejem przedstawić organizatorowi 
podpisaną kartę zgłoszeniową drużyny zawierającą listę zawodników 
zobowiązany jest także okazać zgody rodziców w przypadku gry 
zawodników niepełnoletnich. 
 



Wszystkich zawodników, trenerów i kibiców turnieju obowiązują zasady 
„fair play”. 
Wszystkie drużyny zobowiązane są posiadać stroje sportowe. 
 
b)  Zasady gry: 
 
Mecze odbywają się według obowiązujących przepisów piłki nożnej: 
w meczu uczestniczy bezpośrednio w jednej drużynie 10 zawodników      
w polu + bramkarz. 
Czas gry:  2x 15minut + 5 minutowa przerwa ze zmianą połów, 
zmiany zawodników -lotne ( bez konieczności  zgłaszania ich sędziemu ) 
bramkarz po aucie bramkowym wybija piłkę dowolnie ręką lub nogą                
z podłoża. Turniej zostanie rozegrany piłką o rozmiarze nr 4 lub 5 
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 11m od bramki, nie wolno grać 
lub blokować dostępu do piłki leżąc, pozostałe przepisy zgodnie                      
z przepisami PZPN. 
 
c)  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 4minut. 
 
V. 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 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, 



 
- w przypadku takiego samego bilansu rozstrzygną 3 rzuty karne. 
 
VI. Zasady:  
 
Udział w Turnieju jest bezpłatny, koszty przejazdu drużyny pokrywają we 
własnym zakresie. 
 
VII. Nagrody:  
 
Drużyny, które zajmą I, II, III, IV miejsca  otrzymują puchary oraz 
nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Męcinka. 
 
 

 

 

 

         Mirosław Brzozowski 

 

         Wójt Gminy Męcinka 


