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AMATORSKI  
TURNIEJ PIŁKARKI  

o  

Puchar Starosty Sanockiego 
– otwarcie sezonu  2013 – 

–otwarcie  boiska „Orlik” przy Zespole Szkól nr 2 w Sanoku– 
 
 

I. Organizator: 

1. Starostwo Powiatowe w Sanoku 

2. Fundacja Sportu EKOBALL 

3. Zespół Szkół nr 2 w Sanoku  

 

II. Cel: 

- promocja aktywności fizycznej wśród osób dorosłych 

 

III. Termin i miejsce: 

1. 18.05.2013 - kategoria 18+ 

2. Boisko „Orlik” przy Szkole Szkół nr 2 w Sanoku – rozpoczęcie godz. 9.30 

 

IV. Uczestnictwo: 

1. Drużyny 12 osobowe (min. 6, max 12 osób), którego zawodnicy na dzień złożenia 

zgłoszenia ukończyli 18 lat.  

2. W turnieju nie mogą brać udziału czynni zawodnicy. Za czynnego zawodnika uważa się 

juniora/seniora, który uczestniczył w rozgrywkach OZPN/MZPN/PZPN oraz futsalowych 

PZPN a tym samym jest zarejestrowany w klubie sportowych. 

3. Drużyna musi posiadać kapitana, który jest jej reprezentantem w sprawach organizacyjnych. 

4. Kapitan zespołu do dnia 16.05.2013 r. (godz. 15.00) dostarcza organizatorowi imienną listę 

zawodników zgłoszonych do turnieju na adres Starostwo Powiatowe w Sanoku,                     

ul. Kościuszki 36 pok. 26. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminów 

turnieju. 
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6. Informacja o ostatecznej liczbie uczestników ukarze się 17.05.2013 r. na stronie 

internetowej organizatora (www.powiat-sanok.pl).  

V. System gry: 

1. Rozgrywki odbędą się w dwóch grupach w systemie każdy z każdym (A i B),                         

a następnie w fazie pucharowej półfinały, finał i o miejsce trzecie.  

2. Do rozgrywek dopuszcza się nie więcej niż 8 drużyn amatorskich. 

3. W przypadku mniejszej ilości drużyn system rozgrywek może ulec zmianie.  

 

VI. Ustalenia organizacyjne: 

1. Organizator na czas trwania turnieju zapewnia: obsługę sędziowską, medyczną oraz 

udostępnia piłki do rozgrywania spotkań. 

2. Organizator nie ubezpiecza zawodników od OC i NNW. Ubezpieczenie pozostaje w gestii 

zawodników. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas trwania zawodów              

i za rzeczy osobiste zawodników pozostawione na terenie obiektu. 

4. Podczas imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu na terenie 

obiektu. 

5. Każda drużyna obligatoryjnie wnosi wpisowe 50,00 zł najpóźniej do dnia zgłoszenia tj. 

16.05.2013 r. 

6. Losowanie odbędzie się w dniu organizacji zawodów tj. 18.05.2013 r.  

7. Organizator ustala rozpoczęcie zawodów na godz.. 10.00. Drużyny rozpoczęciem 

rozgrywek muszą stawić się na godz. 9.15. 

8. Rozdanie nagród i dyplomów ok. 16.00 

 

VII. Przepisy gry: 

a. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnymi przepisami PZPN z przedstawionymi 

w niniejszym regulaminem. 

b. Drużyna może liczyć 12 zawodników (min. 6, max.12). 

c. Boisko o wymiarach 30m x 62m, bramki 2m x 5m. 

d. Czas trwania meczu 15 minut bez zmiany połów. 
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e. Dokonywanie zmian w czasie gry prowadzone jest systemem „hokejowym”  tylko                        

w wyznaczonej strefie zmian,. 

f. Podczas wykonywania rzutów wolnych oraz autowych drużyna przeciwna zobowiązana jest 

zachować odległość, co najmniej 3 metry od piłki . 

g. Rzuty z autu wykonywane są z ziemi. 

h. Zawody prowadzi sędzia i jego decyzje są nieodwołalne. 

i. Zawodnik otrzymujący żółta kartkę opuszcza boisko na czas 3 minut lub do momentu 

zdobycia bramki przez przeciwnika. Drugie upomnienie tego samego zawodnika skutkuje 

okazaniem drugiej żółtej kartki. Zawodnik w tym momencie opuszcza boisko do końca 

spotkania. W jego miejsce może wejść rezerwowy zawodnik po odczekaniu 3 minut lub do 

momentu zdobycia bramki przez przeciwnika. Gracz ukarany czerwoną kartką pauzuje                   

1 mecz. 

j. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wymiaru kary dla zawodnika, gdy nastąpią 

dodatkowe okoliczności np.: naganne zachowanie, złośliwy, brutalny faul, itp. 

VIII. Klasyfikacje: 

1. Drużyna zdobywa punkty: 

a. za wygraną  3 pkt, 

b. za remis  1 pkt, 

c. za przegraną 0 pkt. 

2. Kolejność zespołów w tabeli ustala się według zdobytych punktów. W przypadku uzyskania 

równej ilości punktów o miejscu decyduje kolejno: 

a. wynik bezpośredniego spotkania, 

b. korzystniejsza różnica bramek, 

c. większa ilość strzelonych bramek. 

3. Podczas gier o poszczególne miejsca w przypadku remisu o zwycięstwie zadecydują rzuty 

karne. 

4. Wynik zostanie zweryfikowany jako walkower gdy: 

a. Drużyna stawi się do spotkania z ilością zawodników mniejszą niż 4 osoby. 

b. Drużyna spóźni się na spotkanie więcej niż 10 minut. 

c. Drużyna przerwie grę i odmówi jej kontynuowania, bądź na boisku zostanie mniej niż 4 

zawodników. 
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d. W drużynie wystąpił zawodnik niezgłoszony lub nieuprawniony do gry. 

 

IX. Postanowienia ogólne: 

1. W trakcie trwania turnieju obowiązuje zasada „fair play ”. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji wszelkich kwestii spornych. 

3. W przypadku przekroczenia niniejszego regulaminu, w stopniu nieprzewidzianym 

ostateczne decyzje podejmuje organizator, a uczestnik dostosowuje się do decyzji bez prawa 

odwołania. 

4. W turnieju mają zastosowanie niniejszy regulamin. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i uzupełnień w treści niniejszego regulaminu. 

6. Najlepszego zawodnika turnieju wybierają sędziowie zawodów. 

 

 

X. Nagrody: 

1. puchar za miejsce I 

2. pamiątkowe dyplomy dla drużyn – miejsca od I do IV 

3. nagrody dla króla strzelców i najlepszego zawodnika turnieju. 

 

 

XI. Zał ączniki 

1. lista zgłoszeniowa 

2. protokół pomeczowy 

 


