
REGULAMIN ROZGRYWEK KASZUB 

§ 1. Przepisy
Zawody rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym 
regulaminem i obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

§ 2. Sędziowie
Mecze będą prowadzone przez sędziów stowarzyszonych przy Pomorskim Związku Piłki 
Nożnej.

§ 3. Kategorie wiekowe
Rocznik 2007 i młodsi

§ 4. Skład drużyn i zmiany
1. Przed rozpoczęciem turnieju kierownicy każdej drużyny zobowiązani są do wypełnienia 
sprawozdania, protokołu zawodników uczestniczących w meczu.
2. W zawodach bierze udział 4 plus bramkarz na dwóch boiskach w poprzek hali,  drużyny 
mają nieograniczoną możliwość wymiany zawodników spośród wpisanych do protokołu z 
możliwością, ich powrotu do gry.
4. Wszelkie zmiany tylko w przerwie gry.
5. Jeden zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.

§ 6. Czas gry
1. 10 minut ciągłej gry

§ 7. System rozgrywek i punktacji
1. System rozgrywek :
W turnieju bierze udział 20  zespołów podzielonych na 4 grupy po 5 zespołów w każdej z 
grup. (Podział na grupy i ilość drużyn uzależniony jest od liczby drużyn biorących udział w 
turnieju)
2. System punktacji:
- za zwycięstwo przyznaje się trzy punkty,
- za spotkanie nierozstrzygnięte (remis) przyznaje się jeden punkt 
- za spotkanie przegrane nie przyznaje się punktów.

§ 8. Kolejność miejsc
1. O kolejności drużyn w tabelach decyduje ilość zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym 
miejscu decydują:
Przy dwóch zespołach
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z 
całego cyklu rozgrywek,
c) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z 



całego cyklu,
d) przy dalszej równości, decyduje losowanie.
Przy więcej niż dwóch zespołach 
przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między 
zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami:
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,
b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica bramek w meczach między 
zainteresowanymi zespołami,
c) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych w meczach między 
zainteresowanymi zespołami,
d) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego 
cyklu rozgrywek,
e) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z 
całego cyklu,
f) przy dalszej równości, decyduje losowanie.
3. W spotkaniach ćwierćfinałowych, półfinałowych i finałowych, przy nierozstrzygniętym 
meczu zarządza się serią 3 rzutów karnych, przy jej nie rozstrzygnięciu oddaje się po jednym 
strzale aż do rozstrzygnięcia.

§ 9. Napomnienia i protesty
1. Kary wychowawcze od 1 do 2 minut.
2. W przypadku drastycznego naruszenia przepisów zawodnik może być usunięty z boiska 
(czerwona kartka).
3. O konsekwencjach czerwonych kartek decyduje Komisja Zawodów.
4. W przypadku spraw spornych drużyna ma prawo do 10-ciu  minut po zakończeniu meczu  
wnieść protest, który po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł, zostanie rozstrzygnięty w 
ciągu 20 min od złożenia protestu. Gdy protest zostanie odrzucony, kaucja przepada na rzecz 
organizatora.

§ 10. Uwagi organizacyjne
1. Organizator ubezpiecza turniej od OC , nie zapewnia ubezpieczenia zawodników z tytułu 
NW.
2. Każda z drużyn zobowiązana jest do przydzielenia swoim zawodników stałych numerów 
na koszulkach na czas trwania turnieju.
3. Każda drużyna musi posiadać jednakowy strój sportowy. 
4. Każda z drużyn zobowiązana jest do przedstawienia następującej dokumentacji:
a) lista zbiorcza zawodników,
b) każdy z uczestników musi posiadać aktualną legitymację szkolną ze zdjęciem, lub inny 
dokument potwierdzający tożsamość,
c) każdy z zawodników musi posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do
uczestnictwa w rozgrywkach (dopuszczalne są listy zbiorcze).
d) każdy zespół powinien mieć maksymalnie 12 zawodników 
e) dla każdego zespołu przewidziana jest woda
5. Organizator dopuszcza udział dziewcząt w turnieju. W każdej z kategorii mogą 
występować dziewczyny o dwa lata starsze niż chłopcy. 

§ 12. Nagrody 
1) Dla wszystkich zespołów przewidziane są pamiątkowe dyplomy ze zdjęciem oraz 

komplet medali. Najlepsza piątka zawodów otrzyma pamiątkowe statuetki.



2) Każdy zespół otrzyma nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego oraz 
pamiątkowe gadżety

3) Król strzelców, najlepszy zawodnik, najlepszy bramkarz turnieju otrzyma pamiątkową
statuetkę oraz nagrodę w postaci sprzętu sportowego 

§ 13. Nocleg oraz wyżywienie
Istnieje możliwość noclegu oraz zakupu wyżywienia:
Nocleg w salach lekcyjnych w Gimnazjum w cenie: 
- łóżko z pościelą 25 zł /doba
Nocleg na Sali w cenie:
- materac bez pościeli 10 zł/doba

Wyżywienie: 
- śniadanie 8 zł
- obiad 15 zł
- kolacja 8 zł 

§ 14. Koszty uczestnictwa
Wpisowe na   turniej od drużyny wynosi 150 zł. 
Wpisowe wpłacane jest w formie zaliczki na numer konta:

Bank PKO BP 27 1020 4649 0000 7202 0106 4336

W tytule proszę podać nazwę drużyny oraz kategorię wiekową  turnieju na który jest 
zgłoszenie.

§ 15. Interpretacja regulaminu należy do organizatora


