
 

 
Regulamin  

II Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich 

o Puchar i Nagrodę Wicestarosty Powiatu Średzkiego  
 
 
Organizator:  
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, osoba do kontaktu - Ewa Rolińska-Sikora, tel. 
71 396 89 17, 
Sołectwo Malczyce, osoba do kontaktu - Beata Witowska, sołtys Malczyc, tel. 502 669 908. 
 
Cel zawodów: 
Popularyzacja piłki nożnej, jako aktywnej formy wypoczynku, 
Wyłonienie najlepszej amatorskiej drużyny „szóstek” w Powiecie Średzkim.  
 
Termin i miejsce: 
Turniej odbędzie się w sobotę 8 lipca 2017 r., w godz. 10.00 – 15.00, na orliku w Malczycach 
– ul. Dworcowa.  
 
Zasady uczestnictwa: 
1. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia według 

załącznika nr 1, a także dokonanie opłaty startowej w dniu zawodów u sołtysa Malczyc, w 
wysokości 30 zł od drużyny. 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 lipca 2017 r. do godz. 15.00 
e-mail: ewa.sikora@powiat-sredzki.pl,  
fax. 71 317 56 49 
osobiście: w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej, ul. 
Wrocławska 2 lub u sołtysa Malczyc.  

3. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i 
przepisów gry w Turnieju.  

4. Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu 
obiektu sportowego „Orlik” Malczycach. 

5. Podczas Turnieju zabrania się używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych 
korkach. 

6. Organizator nie zapewnia transportu drużyn.  
 
Drużyny i zawodnicy: 
1. Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników. 
2. Drużyna musi składać się z pełnoletnich mieszkańców Powiatu Średzkiego, przy czym 

przynajmniej połowę jej składu muszą stanowić osoby niezrzeszone w klubach 
sportowych.  

3. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest podpisane oświadczenie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w rozgrywkach przez zawodników. 

4. Na boisku grają 6-osobowe drużyny (5 + bramkarz). 
5. Każda drużyna w swoim składzie ma wyznaczonego kapitana. 
6. Organizator może wykluczyć poszczególnych zawodników bądź cały zespół z gry za 

nieprzestrzeganie regulaminu i/lub rażące naruszenie przepisów gry. 
7. Drużyna, która nie stawi się na boisku o wyznaczonej godzinie po drugim gwizdku 

sędziego zostanie ukarana walkowerem. 
 

System rozgrywek: 
1. System przeprowadzania rozgrywek oraz czas trwania meczów będzie zależał od liczby 

zgłoszonych drużyn i zostanie opublikowany na stronie organizatora po 5 lipca.  
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2. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt. 
3. O kolejności miejsc decyduje:  

 większa ilość zdobytych punktów, 

 wynik bezpośredniego spotkania,  

 różnica w ilości zdobytych bramek,  
Przy dalszym braku rozstrzygnięcia zarządzone zostaną rzuty karne między 
zainteresowanymi drużynami.  
 
Przepisy gry:  
1. Obowiązują zasady FAIR PLAY 
2. Wymiary boiska: 30 x 62 metry, pole karne: 9 x 15 metrów, bramki: 2 x 5 metra 
3. Rzuty karne z odległości 9 metrów.  
4. Zmiany systemem hokejowym.  
5. Obowiązują aktualne przepisy PZPN z wyjątkami: 

 w trakcie gry nie ma spalonego,  
 nie obowiązuje limit zmian w meczu, 

6. Za wykroczenia sędzia może ukarać zawodnika:  

 żółtą kartką - ostrzeżenie 

 usunięciem z boiska na 2 minuty, 

 wykluczeniem z gry do końca meczu - czerwona kartka 

 dyskwalifikacją.  
7. Na wniosek kapitana drużyny przeciwnej sędzia, przed zakończeniem meczu ma 

obowiązek sprawdzenia tożsamości osób. Jeżeli na boisku znajduje się zawodnik nie 
wpisany do listy zgłoszeniowej, to traktuje się to jak grę zawodnika nieuprawionego i 
przyznaje się walkower drużynie przeciwnej. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski 
i protesty drużyn nie będą weryfikowane. 

 
Nagrody: 
Puchar i nagroda Wicestarosty Powiatu Średzkiego dla zwycięzcy.  
Puchary dla zdobywców II i III miejsca.  
Puchar dla najlepszego zawodnika i bramkarza. 
Dyplomy dla wszystkich uczestników.  
 
Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zapewnia obsadę sędziowską i opiekę medyczną.  
2. Organizator zapewnia wodę mineralną oraz poczęstunek dla uczestników Turnieju.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób 

chorych i wynikających z tego powodu wypadków oraz za skutki wypadków przed, po 
i w czasie gry.  

4. Każda drużyna jest odpowiedzialna za ubezpieczenie swojego zawodnika od 
następstw NW (nieszczęśliwych wypadków) i OC (odpowiedzialności cywilnej). Każdy 
zawodnik powinien ubezpieczyć się indywidualnie. Zawodnik bez ubezpieczenia 
zostanie dopuszczony do gry, ale wówczas organizator nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne szkody poniesione lub wyrządzone przez zawodnika. 

5. Podczas gry zabrania się noszenia zegarków, zawodnik grający w okularach, 
łańcuszkach i innych ozdobach uczestniczy w meczach na własną odpowiedzialność. 
W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę 
zdrowia własnego oraz osób drugich odpowiedzialność prawna spada na osoby 
uczestniczące w zdarzeniu. 

6. Uczestnicy zawodów powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich 
tożsamość. 

7. O wszelkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów wraz z 
organizatorem. 

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas Turnieju.  



ZGŁOSZENIE 

 
DRUŻYNY ……………………………………………………………………………  

/nazwa drużyny/ 
 

na II Turniej Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich 
o Puchar i Nagrodę Wicestarosty Powiatu Średzkiego 

 

 

Lp. Imię i nazwisko zawodnika Data urodzenia 
Miejsce 

zamieszkania 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Kapitan drużyny: …………………………………….…………………..  

 
Tel. ………………………………………………………………………….... 

 
e-mail ……………………….……………………………………………………… 

 

 

………………………………………… 
                                                                             /podpis kapitana/ 


