
REGULAMIN
 OTWARTYCH TURNIEJÓW

 PIŁKI NOŻNEJ 
Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA LATA

Linia 2015
1. CEL
 Popularyzacja rekreacji i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

2. ORGANIZATORZY
 GS LZS w Lini
 Urząd Gminy w Lini

 Gminny Dom Kultury w Lini


 3. TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW

 Turnieje  odbędą się  w dniu  27.06.2015 r.  2004/2005 godz.9.00 i 2006/2007
godz. 15.30, 28.06.2015 SENIORZY r. 1997 i starsi   na Stadionie Sportowym w
Lini, ul. Sportowa.
 4. ZGŁOSZENIA
 warunkiem  przyjęcia  drużyny  do  turnieju  jest  dostarczenie  organizatorom  do

21.06.2015 zgłoszenia  z  nazwą  zespołu,  telefon:  530-366-939,  e-mail:
raafalbronkk@gmail.com
 W turnieju  mogą uczestniczyć  zespoły 10  osobowe r.  1997 i  starsi  oraz  12 osobowe r.
2004/2005 i 2006/ 2007
 Każda drużyna musi posiadać opiekuna
Turniej odbywać się będzie w trzech kategoriach 
1. Rocznik 2004/2005
2. Rocznik 2006/2007
3. Rocznik 1997 i starsi
 5. ZASADY FINANSOWANIA
 Obowiązuje wpisowe 100 zł od drużyny
 koszty dojazdu pokrywają zawodnicy, opiekunowie itd.
 6. NAGRODY
 wszystkie drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy 
 zespoły za zajęcie miejsc  I- III otrzymują puchary i medale oraz nagrody rzeczowe.

7.ORGANIZACJA ROZGRYWEK 
1. Termin, godzinę oraz miejsce zawodów wyznacza organizator. 
2. Mecze prowadzą sędziowie wytypowani przez organizatora. 
3. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn. 
4. Czas trwania meczu – uzależniony od ilości drużyn.
 5. Drużynę stanowi 5 zawodników w polu, bramkarz oraz 4 zawodników rezerwowych.(rocznik
1997 i starsi, 6 zawodników w polu plus bramkarz i 5 zawodników rezerwowych w rocznikach
(2004/2005 i 2006/2007) 
6.  Kapitan/  kierownik  drużyny  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  przed  meczem  listy
zawodników (formularz dostępny u organizatorów)
 7. Zawodnicy nie umieszczeni w sprawozdaniu nie mają prawa gry pod groźbą walkowera. 



8. Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegrane 0 pkt.

9. O kolejności miejsc decyduje: 
 - większa liczba zdobytych punktów, 
 - wynik bezpośredniego spotkania, 
 - lepsza różnica bramek, 
-większa liczba zdobytych bramek.
W przypadku, gdy więcej niż dwie drużyny mają taki sam dorobek punktowy o kolejności decyduje
mała tabela (pomiędzy zainteresowanymi drużynami).

8.ZASADY GRY: 
Bramki 5x2m, boisko 32m x56m
1. Zmiany prowadzone są w systemie „hokejowym” w „strefie zmian”. Ilość zmian 
jest nieograniczona. Wprowadza się „strefę zmian”, która dotyczy własnej połowy 
boiska, gdzie znajduje się ławka z zawodnikami rezerwowymi. 
2. Gdy bramkarz łapie piłkę z akcji wprowadza ją do gry ręką (piłka musi opuścić pole karne). Z
autu bramkowego wybija tzw. „piatkę”( roczniki 2004/2005 i 2006/2007 wznawia ręką)

3. Drużyna ma 4 sekundy na wprowadzenie piłki do gry. Po tym czasie sędzia odgwizduje rzut
wolny dla drużyny przeciwnej. 

5.  Wprowadzenie piłki  z  autu nogą r.  2004/2005 i  2006/2007,  SENIORZY aut  wyrzucany zza
głowy 
6  Przy rzucie wolnym mur musi być odsunięty na odległość 5 metrów.
7. Kary indywidualne: 
a) 1 min. kary
b) usunięcie z boiska do końca meczu, zespół gra w osłabieniu 2 min 
c) za wybitnie niesportowe zachowanie, wulgarne odzywki, zachowania naruszające 
porządek  turnieju  –  zespół  gra  w  osłabieniu  2  min,  zawodnik  zostaje  wykluczony  z  całych
rozgrywek. 
Kara gry w 1-2 minutowym osłabieniu zostaje anulowana jeśli zespół grający w osłabieniu straci
bramkę.

10. Zawodnik drużyny przeciwnej powinien znajdować się 5 metrów od miejsca wybijania autu,
rzutu rożnego, (zawodnik sam niezwłocznie odchodzi na przepisową odległość, nie czekając
na znak sędziego. Blokowanie wybicia piłki karane jest karą 1 minutową). Z rzutu z autu nie
można zdobyć bramki bezpośrednio.

11. Gra toczy się do gwizdka sędziego.  

 9. UWAGI KOŃCOWE
 zespoły  muszą  posiadać  własny  jednolity  sprzęt  sportowy  oraz  obuwie  piłkarskie
miękkie(  lanki)
 w przypadku zgłaszanych protestów weryfikacja zawodników przeprowadzana będzie na
podstawie listy zgłoszeniowej 
 prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie organizator
 za przedmioty zagubione lub pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada
 organizatorzy zapewniają pomoc medyczną


