Rozgrywki Sportowe o Puchar Wójta
w piłce nożnej i zawodach zręcznościowych
w ramach projektu pn. „Biesiada w Brodach” – 2016

REGULAMIN ROZGRYWEK
1. Rozgrywki sportowe drużyn piłce nożnej (zwany dalej - turniejem) odbędą się w dniu

09.07.2016 r. na obiekcie sportowym „orlik” w Brodach w ramach realizowanego wydarzenia
pn,: ”Biesiada w Brodach ” 2016 r.
2. Rozgrywki są otwarte i dostępne dla wszystkich chętnych .
3. W rozgrywkach biorą udział drużyny w dwóch kategoriach wiekowych 8-14 lat i 15-open.
4. W rozgrywkach biorą udział wszystkie drużyny formalne i nieformalne w dwóch kategoriach

wiekowych bez względu na płeć .
5. Rozpoczęcie turnieju o godzinie 1000.
6. Uczestnikiem Turnieju zostaje drużyna, w której składzie znajduje się (przynajmniej)

jedna kobieta/dziewczynka i dokonała zgłoszenia u organizatora.
7. Kapitan drużyny lub sołtys zgłasza swoją drużynę.
8. Zgłoszeń należy dokonać osobiście w Urzędzie Gminy Brody pok. nr 2 lub telefonicznie,

(Tel. 68 371 21 55 wew 39; lub e-mailowo : promocja@brody.pl)

najpóźniej do dnia

01.07.2016 r. do godziny 15.00. lub u Animatora „orlika” tel. 603 698 565 e-mail.
kogi01032wp.pl
– pisemne imienne zgłoszenie maksymalnie 10 zawodników (minimalne 7).
9. W poszczególnych reprezentacjach mogą występować osoby należące do danego Sołectwa.
 W skład ekipy wchodzi 10 osób w tym trener i kierownik (sołtys), którzy mogą być





jednocześnie zawodnikami.
Skład drużyny musi odpowiadać następującemu kluczowi:
6 zawodników (w grze) + bramkarz,
4 zawodników rezerwowych.
Zespół uczestniczący w turnieju powinien posiadać stroje i obuwie przystosowane do gry
na sztucznej nawierzchni.

Uwaga ! Zawodnicy biorący udział w turnieju biorą na siebie pełną odpowiedzialność za swój
stan zdrowia, organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia
zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży.
UWAGI ORGANIZACYJNE
 Odprawa techniczna kapitanów drużyn odbędzie się na 15 min przed rozpoczęciem

turnieju.
 Na odprawie odbędzie się losowanie decydujące o rozstawieniu drużyny w rozgrywkach.
 Wszelkie zmiany mogą nastąpić wyłącznie po akceptacji Organizatora.
■

Spotkania rozgrywane będą w w/g załączonej tabeli.
■ Organizator dla uczestników zapewnia wodę.
10. Zespoły biorące udział w turnieju są zobowiązane do stawienia się 15 min przed rozpoczęciem

turnieju.
11. Spotkania rozgrywane będą w wg zasad określonych w załączniku (Załącznik 1).
12. Przystąpienie drużyny/zawodnika do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu

turnieju.
13. Drużyna która nie dostosuje się do w/w regulaminu i będzie utrudniać prowadzenie rozgrywek

zostanie wykluczona z turnieju.
14. Po zakończeniu rozgrywek zostaną wręczone Puchary za zajęcie miejsca I – III miejsce

Załącznik 1
OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ
















Czas gry – 2 x 10 minut.
Zawody rozgrywane są piłkami nr 5.
Kapitan reprezentuje drużynę wobec sędziego.
Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników. Jednocześnie na boisku przebywa 7
zawodników jednej drużyny (6 w polu gry + bramkarz).
Podczas spotkania kierownictwo drużyny i zawodnicy rezerwowi zajmują miejsca
na ławkach w strefie zmian.
Ilość zmian podczas spotkania jest nieograniczona.
Jeżeli w wyniku wykluczeń zawodników drużyna liczy mniej niż czterech zawodników gra
zostaje zakończona. Drużyna ukarana wykluczeniami zawodników przegrywa
walkowerem.
Walkower w rozgrywkach wynosi 5:0.
Za przewinienia przyznawane są drużynie przeciwnej rzuty wolne bezpośrednie jeżeli
zawodnik:
kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,
podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi,
uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika,
popycha przeciwnika,
przytrzymuje przeciwnika,

 za pomocą wślizgu atakuje piłkę będącą w posiadaniu przeciwnika,
 rozmyślnie dotyka piłkę ręką (oprócz bramkarza we własnym polu karnym),
 popełnia jakiekolwiek inne przewinienie nie wymienione wcześniej, dla którego sędzia
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przerwał grę celem napomnienia lub wykluczenia zawodnika.
Rzut wolny pośredni jest przyznawany drużynie przeciwnej jeśli bramkarz:
dotyka lub zagrywa rękami piłkę po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez
współpartnera,
dotyka lub zagrywa piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z rzutu z autu
wykonywanego przez współpartnera,
przy wznawianiu gry dotyka lub prowadzi piłkę rękami albo nogą dłużej niż 4 sekundy.
Rzut wolny pośredni przyznaje się również drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik:
gra w sposób niebezpieczny,
celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się ( bez zamiaru zagrania piłki),
przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z rąk,
popełnia jakiekolwiek inne przewinienie nie wymienione wcześniej, dla którego sędzia
przerwał grę celem napomnienia zawodnika.
Rzut wolny pośredni wykonuję się z miejsca przewinienia. Jeżeli było to w polu karnym,
rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca, gdzie nastąpiło
przewinienie.
Zawodnik musi być napomniany i ukarany 1 minutą, jeżeli popełni jakiekolwiek
z następujących przewinień:
jest winny niesportowego zachowania,
słownie lub czynnie demonstruje niezadowolenie,
uporczywie narusza przepisy gry,
opóźnia wznowienie gry,
nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem rożnym lub wolnym,
rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego.
Za jakiekolwiek z powyższych przewinień przyznany jest drużynie przeciwnej rzut wolny
pośredni z miejsca przewinienia. Jeżeli było to w polu karnym, rzut wolny pośredni
wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca, gdzie nastąpiło przewinienie.
Zawodnik musi być wykluczony i zobaczyć czerwoną kartkę, jeżeli popełni jakiekolwiek
z następujących przewinień:
gra brutalnie,
zachowuje się wybitnie niesportowo,
używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka,
pozbawia drużynę przeciwną bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie
zagrywając piłkę ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym),
pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przez przeciwnika poruszającego
się w kierunku bramki tego zawodnika popełniając przewinienie karane rzutem wolnym
lub rzutem karnym,
otrzymuje trzecie napomnienie (3x karę 1 minutową w tym samym meczu).

 Jeżeli gra została przerwana celem wykluczenia zawodnika za przewinienie nr 2 lub 3,

a nie popełniono jakiegokolwiek innego naruszenia przepisów gry, wznawia się ją rzutem
wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca przewinienia.
Jeżeli nastąpiło ono w polu karnym, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego
najbliżej miejsca, gdzie nastąpiło przewinienie.
 Zawodnik wykluczony, nie może powrócić do gry ani zajmować miejsca na ławce
rezerwowych. Zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 2 minut
od wykluczenia współpartnera o ile wcześniej nie utraci bramki.
W przypadkach jeżeli:

 5 zawodników gra przeciwko 6 i tracą bramkę, mogą uzupełnić skład,
 obie drużyny mają po 5 zawodników i pada bramka – obie uzupełniają skład,
 4 zawodników gra przeciwko 5 lub 6 i traci bramkę – mogą uzupełnić skład













o 1 zawodnika,
obie drużyny mają po 4 zawodników i pada bramka – obie uzupełniają skład
o 1 zawodnika,
drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę, nie uzupełnia składu przed upływem 2 minut
od chwili wykluczenia zawodnika.
Uzupełnienie składu wymaga zgody sędziego i może nastąpić tylko w przerwie w grze.
Gra zostaje wznowiona (rzut wolny i autowy), kiedy wszyscy zawodnicy drużyny
przeciwnej znajdują się w odległości 6 metrów od piłki zanim będzie w grze.
Obowiązkiem zawodnika jest odsunięcie się na odległość 6 m od piłki.
Jeżeli wykonanie rzutu z autu trwa dłużej niż 4 sekundy to rzut otrzymuje drużyna
przeciwna.
Bramkarz może wznawiać grę rzutem piłki poza linię połowy boiska.
Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m od linii bramkowej.
Wznowienie gry z autu nogą z linii bocznej.
Zmiany można przeprowadzać tylko w wyznaczonej strefie (ławka zawodników
rezerwowych).
Obowiązkiem drużyny jest stawić się na mecz w wyznaczonym czasie i terminie,
w przypadku nie stawienia się, drużynie przeciwnej przyznany zostanie walkower 5:0.
Czas oczekiwania na zespół wynosi 3 minuty.

SYSTEM ROZGRYWEK

















Zespoły zostaną rozlosowane na grupy (A,B).
Mecze rozgrywane są systemem „ każdy z każdym”.
Obowiązuje następujący podział punktów:
zwycięstwo – 3 punkty (również walkowerem)
remis – 1 punkt
przegrana – 0 punktów
O kolejności miejsc decydują:
liczba zdobytych punktów, w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwa
zespoły, o zajętym miejscu decydują w kolejności:
wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi zespołami,
lepsza różnica bramek strzelonych i straconych,
większa ilość strzelonych bramek,
w przypadku równej ilości punktów (bramek jw.) uzyskanych przez trzy lub więcej
zespołów, o kolejności zadecyduje losowanie.
Do dalszych rozgrywek przechodzą zespoły, które zajmą pierwsze trzy miejsca w grupach:
mecze ćwierćfinałowe rozgrywane będą systemem grupowym, dwie grupy trzyzespołowe,
półfinał, finał odbywają się systemem „pucharowym” do wyłonienia zwycięzcy (przegrany
odpada).
Jeżeli w regulaminowym czasie mecz nie zostanie rozstrzygnięty, sędzia zarządza rzuty
karne po 5 na przemian i dalej w razie potrzeby, po 1 rzucie karnym, aż do wyłonienia
zwycięzcy.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
 Przed przystąpieniem do zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do zapoznania

zawodników z regulaminem zawodów i zasadami BHP.

 Przed przystąpieniem do meczu każdy zawodnik zobowiązany jest przeprowadzić





indywidualną rozgrzewkę.
Za właściwie przeprowadzoną rozgrzewkę odpowiadają kapitanowie drużyn.
W czasie gry zachować rozsądek oraz stosować zasady samoochrony, samokontroli oraz
współasekuracji.
Przestrzegać przepisów gry w piłkę nożną.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające
z udziału wszystkich zawodników w turnieju a także za skutki tych wypadków przed,
po i w czasie gry.

INFORMACJE DODATKOWE
 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywek ( np. ilość grup).
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie hali
sportowej przez uczestników rozgrywek.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje powstałe
podczas turnieju.
 Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.

