
 

Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Ostróda 

Samborowo, 15.07.2022 r. 

REGULAMIN 

 

I. ORGANIZATORZY 

Organizatorem zawodów jest Gmina Ostróda i firma KASMART. 

II. TERMIN i MIEJSCE 

Zawody odbędą się na dwóch boiskach - trawiastym boisku i Orliku w Samborowie o godz. 20:00 

(planowany czas rozpoczęcia turnieju).   

III. UCZESTNICTWO 

1. Organizatorzy do turnieju zakwalifikują maksymalnie 8 drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń 

mailowych (data, godzina zgłoszenia) 

2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny mailowo na adres: 

sport@gminaostroda.pl do dnia 11.07.2022 r. i wpłacenia wpisowego w kwocie 300 zł na 

nr konta:  69 2030 0045 1110 0000 0044 5160  

3. W turnieju mogą grać zawodnicy urodzeni w 2005 roku i starsi.  

4. Zawodnicy, którzy uczestniczą w turnieju oświadczają, że są zdrowi i nie mają żadnych 

przeciwskazań lekarskich. 

 

W przypadku gwałtownego załamania pogody: wichura/burza z gradem organizator może 

zmienić termin zawodów. 

IV. System Rozgrywek 

Osiem drużyn rozegra mecze w dwóch grupach eliminacyjnych 4 zespołowych systemem „każdy z 

każdym”. Drużyny do poszczególnych grup zostaną rozstawione przez organizatora w drodze 

losowania. Po rozegraniu eliminacji grupowych drużyny rozegrają ćwierćfinały. Zwycięzcy meczów 

ćwierćfinałowych rozegrają mecze o miejsca 1-4, a pokonani o miejsca 5-8 w turnieju. W przypadku 

mniejszej ilości drużyn organizator ma możliwość zmienić system rozgrywek.   

Losowanie odbędzie się w dniu turnieju o godz. 18:00.  

• PUNKTACJA 

- Za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, za remis 1 pkt., porażka: 0 pkt. 

 

W przypadku równej ilości pkt. o kolejności drużyn w grupie decyduje:  

1) Wynik bezpośredniego meczu; 

2) Lepsza różnica bramek; 

3) Większa liczba zdobytych bramek 

Jeżeli więcej niż dwie drużyny w tabeli uzyskają taką samą ilość punktów decyduje tzw. 

„mała tabela” – wyniki spotkań grupowych pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 

Każdy zespół może składać się z maksymalnie 10 zawodników 

- czas gry: 1 x 15 minut 

- piłka rozmiar 5 

- boisko o wymiarach 62 x 30 m 
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- pole karne: 9 x 15 m  

- rzut karny: 9 m 

- Liczba zawodników na boisku: pięciu w polu + bramkarz 

 - W czasie spotkania obowiązują zmiany "hokejowe" we właściwej strefie zmian 

- Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki) obowiązuje zakaz gry we 

wkrętach. W trakcie trwania turnieju stosuje się następujące przepisy gry:  

· nie obowiązują przepisy spalonego 

 · odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m 

· grę wznawia bramkarz wprowadzając ją do gry ręką lub nogą w dowolną strefę boiska  

 · wznawianie gry po opuszczeniu piłki pola gry wykonywany jest nogą / aut /  

· pozostałe przepisy gry stosuje się zgodnie z przepisami PZPN.  

W przypadku wyniku remisowego – od fazy ćwierćfinałowej, każda z drużyn wykonuje serię rzutów 

karnych – po 3 rzuty karne.  

- Turniej sędziuje dwóch sędziów. Za naruszenie nietykalności cielesnej sędziego drużynie grozi 

walkower (sędzia przerywa mecz), a winny zawodnik zostaje wykluczony do końca rozgrywek.  

- walkower – drużyna zejdzie z boiska przed końcem meczu lub pozostanie zdekompletowana (mniej 

niż 4 zawodników) lub wykluczony zawodnik nie zejdzie z boiska w ciągu 2 minut. 

V KARY 

W trakcie zawodów obowiązują żółte i czerwone kartki – zasady jak w piłce nożnej. Po bezpośredniej 

czerwonej kartce zawodnik pauzuje następny mecz.   

VI. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia drużyn wraz z listą zawodników (załącznik nr 1) najpóźniej do 11.07.2022 r. do godz. 15:00 

w Urzędzie Gminy Ostróda pokój 410. Do celu sprawnego przygotowania turnieju prosimy o jak 

najszybsze potwierdzania udziału w zawodach.  

VII. NAGRODY 

W klasyfikacji zespołowej drużyny otrzymają puchary,  i dyplomy, za miejsca I – III medale i nagrody 

rzeczowe.   

Przewidziane są również nagrody indywidualne dla Najlepszego Strzelca, Najlepszego Bramkarza i 

MVP Turnieju.  

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Wszystkich zawodników obowiązuje jednolity szkolny strój sportowy oraz obuwie sportowe.  

 2. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.  

 3. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez 

gospodarza obiektu i organizatora turnieju.   

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni/ na terenie 

obiektu. 

5. - Wszelkie informacje o zawodach uzyskać można telefonicznie pod numerem: 698 110 392 (Adrian 

Sadowski) 

Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora 

 


