
Regulamin Turnieju Piłki Nożnej dla dorosłych o Puchar 

Dyrektora MOSiR w Karczewie. 

1. Miejsce rozgrywania turnieju „Orlik 2012” Otwocka 13 w Karczewie 

2. Termin rozgrywek: 27 maja 2017r. (sobota) o godz.1000. 

3. Termin dostarczania zgłoszeń: przed rozpoczęciem turnieju. 

4. Potwierdzenie udziału w turnieju do 22 maja. 

5. Każdy zgłoszony składa pisemne oświadczenie ,że jest zdrowy , może brać udział w 

zawodach piłki nożnej i nie będzie rościł sobie pretensji do organizatora z powodu 

jakichkolwiek zdarzeń losowych mogących się przydarzyć podczas Turnieju 

6. Drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników 

7. W trakcie meczu na boisku występuje bramkarz i sześciu zawodników w polu 

(zawodnik rezerwowy może wejść na boisko w każdej chwili, zmiany hokejowe) 

8. Czas trwania meczu 2x15 min. lub 2x20 min.w zależności od ilości zgłoszeń 

9. System rozgrywek: w zależności od liczby zgłoszonych drużyn. 

10. Obowiązuje strój sportowy, obuwie na płaskiej podeszwie. 

11. Zabrania się używania obuwia typu „korki”. 

12. Wymiary boiska: 32x56 m 

13. Wymiary bramki: 2x5 m. 

14. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej 

drużyny muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki, 

15. Gra bez spalonego. 

16. Składka wpisowa na turniej wynosi 100zł od drużyny. 

17. Zwycięska drużyna otrzyma Puchar Dyrektora MOSIR Karczew 

Punktacja 

system „każdy z każdym” 

1. za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis - 1 punkt, za przegrane 

0 punktów, 

2. o kolejności zespołów decydują kolejno: 

a. większa liczba zdobytych punktów, 

b. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: 

- większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi 

zespołami (bezpośredni mecz ) 

- lepsza różnica bramek w całym turnieju, 

- większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju, 

c. . jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty 

karne między zainteresowanymi zespołami 

 

system „pucharowy” 

1. dogrywka  2x 5min. 

2. seria 5 rzutów karnych - potem do pomyłki 

 

We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem , jak również 

interpretacja Regulaminu  należy wyłącznie do  Organizatora 


