
 

Regulamin   

 Turniejów: Piłki Nożnej, Streetballa, Tenisa Ziemnego w kategorii 

„OPEN”  zorganizowanych z okazji Dnia Patrona Szkoły  

oraz Jubileuszu 60 -lecia Nadania Praw Miejskich Dęblinowi. 

 
1. Organizatorzy: 

-Dyrektor ZSO Dęblin 

-Animatorzy Sportu w Dęblinie. 

 

2. Miejsce: Kompleks boisk ,,Orlik’’ przy ZSO w Dęblinie. 

3. Data i czas: 23.05.2014 r. godz.19.00. 

      4. Cel 
            Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport.  

 

4. UCZESTNICTWO 

                   W turniejach  mogą wziąć udział osoby  pełnoletnie  lub osoby posiadające pisemną zgodę 

na udział w turnieju od rodzica lub prawnego opiekuna. 

 

PIŁKA NOŻNA 
       1. WARUNKI UCZESTNICTWA  

 Każda drużyna przed rozpoczęciem rozgrywek doręczy listę zawodników z podaniem  

imienia i nazwiska podpisaną przez lidera grupy. 

 Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie. 

 Warunkiem uczestnictwa zawodnika w turnieju jest posiadanie kompletnego stroju 

sportowego( koszulka, spodenki sportowe/dres, obuwie sportowe na płaskiej podeszwie. 

 O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń( kontakt tel. 81 8830 091). 

   

2. ZASADY GRY 

 Drużyna może zgłosić 12 zawodników bez możliwości dokonywania zmian w czasie 

rozgrywek. 

 Na boisku w meczu występuje 6 zawodników, w tym bramkarz. 

 Po wybiciu piłki poza linie boczna, aut boczny wykonywany jest nogą z miejsca, gdzie 

piłka opuściła pole gry.  

 Odległość muru od piłki 4 metry. 

 Wprowadzenie piłki do gry z pola bramkowego może odbywać się ręką lub nogą przez 

bramkarza. 

 O systemie rozgrywek zadecyduje ilość zgłoszonych drużyn.  

 

3. PUNKTACJA 

 Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., 

 Za remis 1 pkt. 

 

4. SPRAWY DYSCYPLINARNE 

 

A. KARY INDYWIDUALNE 

 W rozgrywkach obowiązują kary upomnienia 

 Żółta kartka 

 Wykluczenie – czerwona kartka 

 

 

 



B. SANKCJE: 

 Żółta kartka – zawodnik opuszcza boisko na 2 min. 

 Druga żółta kartka – zawodnik opuszcza boisko na 5 min. 

 Czerwona kartka – bezpośrednio- wykluczenie oraz odsunięcie od następnego meczu. 

 W przypadku nie sportowego zachowania zawodnik może być odsunięty od trzech 

spotkań lub całkowicie  wykluczony z rozgrywek. 

 

STREETBALL 

1. Mecze rozgrywane są w zespołach 2 osobowych z możliwością dobrania trzeciego 

zawodnika jako rezerwowego. 

2. Obowiązują przepisy PZK ze zmianami podanymi przez sędziego przed rozpoczęciem 

turnieju. 

3. System rozgrywek zależeć będzie od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie podany przez 

organizatora przed rozpoczęciem turnieju. 

 

TENIS ZIEMNY 

1. Mecze w rozgrywkach są prowadzone według systemu pucharowego do wygranego seta 

od  stanu 3-3, przy stanie 6-6 rozstrzygnięcie w tie break-u. 

 2. Uczestnicy terminy (czas rozpoczęcia) meczów ustalają z Organizatorem. 

 3. Powstałe w trakcie turnieju kwestie sporne rozstrzyga sędzia/organizator lub osoba 

 wyznaczona przez organizatora. 

           4. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

Organizatorzy zabezpieczają: 

 Sędziów 

 Prowadzenie dokumentacji rozgrywek 

 

 

Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu odszkodowania za 

zaginione mienie i przedmioty  osobiste uczestników rozgrywek oraz za szkody fizyczne 

wynikłe z uczestnictwa w turniejach. 

 

Uczestnictwo w turniejach jest jednoznaczne z pełną akceptacją regulaminu. 

. 

 

5.  Zgłoszenia drużyn do 22 maja 2014r. pod nr  telefonu: 81 8830 091.    

 O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

   

 

 

 

 

 


