
Regulamin Turnieju Piłki Nożnej                            
o Puchar Księdza Proboszcza Binczarowa 

23.07.2022/sobota/ 
 
CEL ZAWODÓW:  
Promocja piłki nożnej oraz rekreacji ruchowej. Popularyzacja sportu i umożliwienie 
dzieciom, młodzieży i dorosłym udziału w atrakcyjnej formie czynnego wypoczynku i 
sportowej rywalizacji w czasie wolnym od pracy i zajęć szkolnych.  
 

1. Termin rozgrywek: 23.07.2022.   Termin zgłoszeń 18.07.2022 r. 

2. Formuła Turnieju – system każdy z każdym lub play- off (w zależności od liczby 
drużyn)  

3. W turnieju mogą występować zawodnicy: 
I grupa: 2011 i młodsi  
II grupa: 2010-2007   
III grupa: 2006-2002   
IV grupa: 2002 i starsi  
 

4. Osoby niepełnoletnie – zgoda rodziców na uczestnictwo w turnieju.  

5. Wszyscy zawodnicy oświadczenie o braku przeciwwskazań do gry.  

6. Obowiązują aktualne przepisy gry w piłkę nożną za wyjątkiem spalonego.  

7. Miejsce odbywania się turnieju – orlik w Binczarowej  

8. Na zawodach za opiekę medyczną odpowiedzialny jest organizator.  

9. Na zakończenie turnieju zostaną rozdane nagrody.  

10. Trenerzy (opiekunowie) drużyn są odpowiedzialni za rodziców lub kibiców swoich 
zawodników w kwestiach komentowania wydarzeń boiskowych.  

11. Każdy zawodnik powinien dbać o dobrą atmosferę podczas wszystkich spotkań . 

12. Za zawodników (niepełnoletnich) podczas meczów odpowiadają ich opiekunowie 
prawni lub trener drużyny.  

13. Trenerzy drużyn dbają o zachowanie swoich zawodników, gdy ci nie rozgrywają 
meczów.  

14. Każda Drużyna/Trener powinna posiadać:  

a) Jednolite koszulki oraz komplet znaczników w innym kolorze w razie 
podobieństwa barw drużyn  

b) Piłki – które powinny posłużyć do rozgrzewki  

c) Zadbać o porządek obiektu sportowego po rozegranych meczach (boisko, 
trybuny) 

d) Pomóc w sprzątaniu sprzętu sportowego (bramek, chorągiewek, piłek,)  
15. Wrzuty z autu wykonywane nogą z linii bocznej.  

16. Kary: 2 – minutowe, żółta kartka (Czerwona kartka – osłabienie zespołu na 5 
minut. Zawodnik nie może grać do końca danego meczu). 

17. Odległość muru od piłki przy rzucie wolnym 4 m.  

18. Liczba zawodników: 5+1 w młodszych kategoriach oraz 4+1 w starszych.  

19. Do rozgrywek można zgłosić maksymalnie 7 zawodników w młodszych 
kategoriach oraz 6 w starszych.  



20. Zmiany hokejowe (podczas przerwy w grze lub na gwizdek arbitra).  
21. Punkty za mecze; wygrana 3 pkt., remis 1 pkt., porażka 0 pkt.  

22. W fazie play - off jeśli mecz zakończy się remisem – dogrywka 5 minut. Jeśli nie 
padnie rozstrzygnięcie – seria po 5 rzutów karnych). Czas dogrywki może ulec 
zmianie – o tym informuje wcześniej organizator.  

23. Bramka strzelona z autu nie zostaje zaliczona, chyba że dotknie któregoś z 
zawodników po drodze.  

24. Czas gry to 15 minut – cały mecz.  

25. Organizator zastrzega sobie wprowadzenie zmian w regulaminie w 
zależności od ilości drużyn.  

26. Każda drużyna zobowiązana jest podać imiona i nazwiska, daty urodzeń 
zawodników oraz swoją nazwę do protokołu.  

27. Obowiązujące obuwie: buty halówki, buty piłkarskie turfy, korki Lanki  

28. Ważne!!! W turnieju może występować tylko jeden zawodnik grający w klubie 
piłkarskim (występującym w lidze OZPN). Zawodnicy z akademii piłkarskich mogą 
brać udział w turnieju.  

 
 
Regulamin rodzica i kibica:  
 

1. Każdy rodzic musi wypełnić deklarację Turnieju dotyczącą braku problemów 
zdrowotnych dziecka. Bez zgody niepełnoletni nie może uczestniczyć w turnieju.  

2. Opiekunowie oraz pozostali kibice podczas spotkań zachowują wysoką kulturę 
osobistą. Nie komentując decyzji sędziego, sytuacji boiskowych czy zachowań 
rywali na boisku – nad tym panuje Sędzia zawodów i Trenerzy drużyn.  

3. Rodzice i inni kibice kulturalnie organizują doping drużyny, z którą sympatyzują.  
 
 
O kolejności tabeli decyduje:  
– ilość zdobytych punktów,  
– wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami  
– ilość goli dodatnich wynikająca z różnicy goli zdobytych i straconych,  
– ilość zdobytych goli w turnieju,  
– dodatkowy mecz. 

 


