
REGULAMIN 

V  Mistrzostw Gminy Dobroszyce w  Piłce Nożnej Mężczyzn  

10 lipca 2021 r.- stadion sportowy w Dobroszycach                      

 

 

  I   ORGANIZATOR: 

Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach, ul Parkowa 14, 56-410 Dobroszyce, 

tel. 71 3141289,  

e-mail: biuro@gckdobroszyce.pl 

1. Organizator nadzoruje prawidłowy przebieg turnieju zgodnie z Regulaminem. 

Ponadto: 

a) prowadzi statystki dotyczące turnieju 

b) zapewnia obsadę sędziowską 

c) weryfikuje wyniki spotkań 

d) rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny 

 II   PATRONAT: 

      Gmina Dobroszyce 

III   TERMIN: 

10 lipca 2021 r. (sobota), od godz. 9.00  

IV   MIEJSCE: 

       Stadion Sportowy, przy ul. Kolejowej w Dobroszycach 

 V   CELE TURNIEJU: 

1. Gra w piłkę nożną, jako forma aktywnego i zdrowego spędzania czasu. 

2. Popularyzacja  piłki nożnej w gminie. 

3. Wyłonienie najlepszej drużyny w gminie. 

4. Integracja społeczności lokalnej. 

     



    VI    UCZESTNICY: 

1. Turniej przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Dobroszyce. Spoza Gminy Dobroszyce     

w turnieju mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy są zarejestrowani w naszych 

gminnych drużynach piłkarskich. 

2. Do turnieju każda drużyna może zgłaszać maksymalnie 11 zawodników pełnoletnich, 

niezarejestrowanych w klubach piłkarskich powyżej klasy „ A ”. 

3. W każdym meczu bierze udział 7 zawodników (6 w polu + bramkarz). 

4. W każdym meczu można wymienić  4 zawodników + bramkarza. Zmiany odbywają się          

w systemie hokejowym, w strefie zmian – ok. 2 metrów od linii środkowej.  

5. Każdy zespół zgłoszony do turnieju musi podać nazwę drużyny oraz kapitana, bądź 

kierownika, który będzie odpowiadał za całą drużynę. 

6. Każdy zawodnik może grać wyłącznie w jednej drużynie i musi posiadać ważny dokument 

tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy itp.), potwierdzający jego tożsamość, datę 

urodzenia oraz miejsce zamieszkania. 

7. Zespoły uczestniczące w turnieju powinny posiadać jednolite stroje (najlepiej z numerami) 

oraz obuwie sportowe bez kolców. 

8. Uczestnicy turnieju ubezpieczają się na koszt własny. 

VII    ZGŁOSZENIA DRUŻYN DO TURNIEJU: 

       1. Kartę zgłoszeń drużyny / załącznik nr 1 / należy wypełnić i dostarczyć osobiście lub pocztą                

elektroniczną na adres: biuro@gckdobroszyce.pl  lub  m.andrzejczuk@gckdobroszyce.pl                   

do 7 lipca 2021 r. 

      2.  Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest wypełnić klauzulę dot. przetwarzania danych 

osobowych / załącznik nr 2/. 

 

VIII    SYSTEMY ROZGRYWEK: 

1. W przypadku gdy zgłosi się 5 lub mniej drużyn, turniej zostanie rozegrany systemem 

każdy z każdym 2x 6 minut z przerwą 2-minutową na zmianę stron. 

2. W przypadku gdy to turnieju zgłosi się więcej niż 5 drużyn, system rozgrywek zostanie 

ustalony z kierownikami drużyn, przed  rozpoczęciem mistrzostw.                                                            

IX     PRZEPISY I ZASADY GRY: 

1. Punktacja: zwycięstwo – 3pkt., remis – 1pkt., przegrana – 0pkt. 

2. O końcowej klasyfikacji decyduje kolejno: 

a) większa liczba zdobytych punktów 
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b) wynik bezpośredniego meczu przy dwóch zespołach z jednakową liczbą punktów 

c) lepsza różnica bramek strzelonych do straconych 

d) większa liczba bramek strzelonych 

e) mniejsza liczba bramek straconych 

3. Sędzia główny ma prawo doliczyć 2 minuty, jeśli w grze wystąpiły jakieś opóźnienia. 

4. Bramka zdobyta bezpośrednio z autu nie zostaje zaliczona. 

5. Po zdobyciu bramki drużyna przeciwna wznawia grę ze środka boiska. 

6. Rzut wolny: 

 bezpośredni, z którego można zdobyć bramkę bezpośrednio 

 pośredni, bramkę można zdobyć tylko wtedy, kiedy piłka zanim wpadnie do 

bramki zostanie dotknięta lub zagrana przez innego zawodnika 

 podczas wykonania rzutu wolnego odległość drużyny broniącej  od piłki 

wyznacza się na 3 m.                                                                                                                                                   

 czas wykonania rzutu od gwizdka sędziego wynosi 4 sekundy 

 

7. Rzut karny – odległość od bramki 7 m. 

8. Wznowienie gry z autu: 

  wykonuje się nogą z linii bocznej 

 odległość zawodników drużyny przeciwnej wynosi 3 m 

9. Wznowienie gry od bramki: 

  wykonuje go bramkarz nogą lub ręką z pola karnego w ciągu                                                                                      

4 sekund od momentu jej posiadania 

10. Przepis o spalonym, nie obowiązuje. 

11. Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym obwodem przekroczy linię bramkową (nie uznaje się 

bramki, gdy w momencie lotu piłki zabrzmiał sygnał sędziego kończący mecz). 

12. W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko  kapitan lub kierownik 

drużyny w sposób kulturalny i taktowny, niedotyczący podjętej przez sędziego decyzji. 

13. Rozstrzygnięcia sędziego dotyczące faktów związanych z grą , jak również wyniku meczu są 

ostateczne. 

14. Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry wówczas, gdy zawodnik nie zachowuje się 

sportowo lub jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków 

odurzających. 



15. Sędzia może udzielić kar dyscyplinarnych: 

 opuszczenia boiska w wymiarze 2 lub 5 minut 

 usunięcia zawodnika na stałe z meczu 

 usunięcia zawodnika z całego turnieju za niesportowe zachowanie 

X     NAGRODY: 

1. Puchary i dyplomy dla wszystkich drużyn, które wezmą udział w turnieju. 

2. Puchar i dyplom dla najskuteczniejszego zawodnika („króla strzelców”) 

3. Puchar i dyplom dla najlepszego bramkarza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

XI    POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Z względu na bezpieczeństwo zawodników biorących udział w rozgrywkach, nie mogą oni 

grać w okularach, biżuterii oraz innych przedmiotach mogących powodować uszkodzenia 

ciała itp. 

2. Podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie (boisko, szatnia) obowiązuje całkowity zakaz 

palenia i spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających. 

3. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą przebywać na obiekcie 

sportowym. 

4. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach oraz na terenie obiektu 

sportowego. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach,  a także za 

straty materialne uczestników podczas trwania turnieju. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w turnieju osób chorych             

i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego 

zawodnika. 

7. Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych 

na potrzeby organizacji  rozgrywek oraz umieszczanie danych na stronie internetowej         

w celach informacyjnych. 

8. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek. 

9. Organizatorowi przysługuje prawo interpretacji powyższego regulaminu. 

10.  O kwestiach nie uregulowanych w regulaminie decyduje organizator. 

 


