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     RREEGGUULLAAMMIINN   

 
 

REGULAMIN 
 

 

§ 1. ORGANIZATORZY 
 

Fundacja BO WARTO z siedzibą w Warszawie (00-712) przy ul. Bluszczańskiej 15 i Spółdzielnia ”SAM-81”. 
 

§ 2. CELE TURNIEJU 
 

 Promocja i popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Siekierek. 

  Integracja społeczności lokalnej. 

  Wyłonienie najlepszego zespołu. 

  Propagowanie zdrowego stylu życia. 
 

 § 3. WARUNKI UCZESTNICTWA  
 

1. Turniej przeznaczony jest dla mieszkańców Siekierek; w danej drużynie występują mieszkańcy konkretne-
go bloku np. Bluszczańska 76 lub ulicy (w przypadku domków jednorodzinnych) np. Gościniec. 

2. W turnieju mogą brać udział osoby pełnoletnie, oraz zawodnicy w wieku 15-18 lat posiadający pisemną 
zgodę opiekunów prawnych. 

 

 § 4. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU 
 

1. Zgłoszenie drużyny wraz ew. oświadczeniami składa kapitan drużyny. 
2. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:  

 

 nazwę drużyny; 

 imienną listę zawodników reprezentujących drużynę (max. 10 osób)  z podpisami zawodni-
ków/rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich/ wraz z zaznaczeniem 
osoby kontaktowej odpowiedzialnej za drużynę (kapitan + numer telefonu). 
 

3. Do rozgrywek nie może być zgłoszony zawodnik zarejestrowany aktualnie w rozgrywkach seniorskich 
prowadzonych przez PZPN/OZPN. 

4. Drużyny należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2015 r. pod nr tel. 505-670-278. 
5. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w piłkę 

nożną.  
6. Rozgrywki mają charakter rekreacyjny.  
7. Drużyna będzie dopuszczona do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych. 
8. Do turnieju może zgłosić się max. 8 zespołów.  
9. O przyjęciu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

 § 5. SYSTEM ROZGRYWEK  
 

 27.09.2015 r. (godz. 19.00)  -  losowanie par ćwierćfinałowych z udziałem kapitanów drużyn  boisko przy ul. Grupy ”AK Północ” 

 3.10.2015 r. (od godz. 11.00)  -  ćwierćfinały  

 10.10.2015 r. (od godz. 13.00)  - półfinały  

 17.10.2015 r. (od godz. 13.00)  - mecz o 3. miejsce i finał  

I. PUCHAR SIEKIEREK 
  

       W PIŁCE NOŻNEJ 
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 § 6. PRZEPISY I SKŁAD DRUŻYNY 
 

Obowiązywać będą przepisy gry w piłkę nożną z wyjątkiem "spalonego".  
 
1. Zespoły rywalizują w czteroosobowych składach (bramkarz i trzech zawodników w polu). 
2. Zmiany odbywają się systemem hokejowym.  
3. Zespoły biorące udział w turnieju powinny posiadać jednolite stroje. 
4. Zakaz gry w butach z wkręcanymi kołkami. 
5. Kary dyscyplinarne :  
 

a) kara 2 minuty (zawodnik może otrzymać kilka w trakcie meczu) 
b) kara meczu – drużyna gra w niekompletnym składzie do końca meczu, zawodnik otrzymujący 

karę meczu pauzuje w kolejnym spotkaniu. 
c) wykluczenie z turnieju za niesportowe zachowanie 

 
6. W czasie trwania turnieju zawodnik może grać tylko w jednej drużynie. 
7. Czas trwania meczu : 2 x 20min (5 minut przerwy miedzy połowami); gdy wynik meczu jest remisowy na-

stępują rzuty karne (trzy serie), a następnie do rozstrzygnięcia. 
8. Wprowadzanie piłki z autu nogą. Przy pomocy tego rzutu nie można bezpośrednio strzelić gola.  
9. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie na gwizdek.  
10. Gra wślizgami jest całkowicie zabroniona.   
11. Kapitan jest jedyną osobą która może prowadzić dyskusję z sędzią.  
12. Przeklinanie jest karane 2 minutami. 
 

§ 7.  NAGRODY 
 

1. Najlepsza drużyna otrzymuje pamiątkowy puchar. 
2. Organizatorzy mogą przyznać uczestnikom specjalne wyróżnienia i nagrody, niewymienione  

w Regulaminie.  
 
 

 § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji  z turnieju lub walkower. Karę 
orzeka organizator.  

2. Organizatorzy  nie ponoszą  odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w rozgryw-
kach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym za-
kresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w turnieju.  

3. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp.  
4. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.  
5. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione  w powyższych punktach i podpunktach 

regulaminu - odpowiedzialny jest kapitan/kierownik drużyny.  
6. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. 
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.  

 
 
 
 
  

                     
  

ORGANIZATORZY TURNIEJU  
 
 


