
 

Regulamin 

Turnieju Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych o puchar Dyrektora ZSO  

w Dęblinie. 
1. Organizatorzy: 

-Dyrektor ZSO Dęblin. 
- Nauczyciele w-f  ZSO Dęblin, animator sportu. 

     2. Miejsce: 

 Boisko,, Orlik” przy ZSO Dęblin ul. 15-tego Pułku Piechoty „Wilków” 6. 

     3. Termin – 29.04.20115. 

 11.00-11.30 – zgłoszenia drużyn. 

 11.30-15.00 –  rozegranie turnieju 

 15.00 – dekoracja drużyn oraz zakończenie turnieju.  

     (Godzina zakończenia turnieju może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych drużyn) 

4. UCZESTNICTWO 

 W turnieju biorą udział uczniowie szkół gimnazjalnych pod opieką nauczyciela/dorosłego 

opiekuna. 

5.  WARUNKI UCZESTNICTWA 
 Każda drużyna przed rozpoczęciem rozgrywek doręczy listę zawodników z podaniem 

imienia   i nazwiska podpisaną przez nauczyciela/opiekuna.  

 Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie 

 Warunkiem uczestnictwa zawodnika w turnieju jest posiadanie ważnej legitymacji 

szkolnej oraz kompletnego stroju sportowego ( koszulka, spodenki sportowe/ dres oraz 
obuwie sportowe na płaskiej podeszwie. 

6. ZASADY GRY – wg przepisów PZPN z następującymi zmianami: 

 Drużyna może zgłosić 12 zawodników bez możliwości dokonywania zmian w czasie 

rozgrywek 

 Na boisku w meczu występuje 6 zawodników, w tym bramkarz 

 Zmiany zawodników  „systemem hokejowym” dokonywane przy linii środkowej boiska. 

 Rozpoczęcie meczu odbywa się poprzez podanie ze środka do zawodnika, bez możliwości 

bezpośredniego strzału w bramkę. 

 Po wybiciu piłki poza linie boczną, aut  wykonywany jest nogą z miejsca, gdzie piłka 

opuściła pole gry, bez możliwości bezpośredniego strzału w bramkę. 

 Odległość muru od piłki 4 metry 

 O systemie rozgrywek oraz czasie gry zadecyduje ilość zgłoszonych drużyn. 

7. PUNKTACJA 

 Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt. 

 Za remis 1 pkt. 

 W przypadku jednakowej ilości punktów decyduje lepszy stosunek bramek zdobytych do 

straconych 

 W przypadku jednakowej ilości bramek o wygranej decyduje wynik bezpośredniego 

spotkania, w ostateczności decydują rzuty karne. 

8. SPRAWY DYSCYPLINARNE 

A. SANKCJE: 

 Żółta kartka – zawodnik opuszcza boisko na 2 min 

 Druga żółta kartka – zawodnik opuszcza boisko na 5 min 

 Czerwona kartka –bezpośrednie wykluczenie oraz odsunięcie od następnego meczu 

 W przypadku nie sportowego zachowania zawodnik może być odsunięty od trzech 

spotkań lub całkowicie  wykluczony z rozgrywek 

B. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odszkodowania za zaginione mienie  

i przedmioty osobiste uczestników rozgrywek. 

9. NAGRODY 
Zespołowe: 

 Każda drużyna otrzymuje dyplom a trzy pierwsze miejsca puchary. 

10.  Zgłoszenia drużyn do dnia 29 marca 2015 r. - do  godz. 11.00 na miejscu rozgrywek  lub 

wcześniej w sekretariacie szkoły (potwierdzenie udziału mile widziane tel.818830091 – 

sekretariat ZSO) 
 


