
 

 

Regulamin Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej  

Tuczna 2022 

 

 
I. Organizatorzy: 

 

Starosta Bialski 

Wójt Gminy Tuczna 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tucznej 

 

II. Termin turnieju: 

 

03.04.2022r. / niedziela/ Godzina 10:30 losowanie drużyn / Godzina 11:00 rozpoczęcie / 

 

III. Miejsce turnieju: 

 

Hala sportowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tucznej. 

 

IV. Cel turnieju: 

1. popularyzacja sportu poprzez udział w turniejach piłkarskich, 

2. propagowanie piłki nożnej jako jednej z form czynnego wypoczynku, 

3. integracja społeczności lokalnej, 

4. wyłonienie najlepszej drużyny w halowej piłce nożnej, 

 

V. Termin zgłoszeń: 

Do dnia 01.04.2022r. Kartę zgłoszeń (wersję papierową) - stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu przesyłamy: 

1. Na adres Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Tucznej; Tuczna 86; 21-523 Tuczna; 

2. Na adres e-mail: gokis@gminatuczna.pl 

3. Składamy bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Tucznej. 

 

VI. Zasady uczestnictwa: 

1. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie opłaty wpisowej w wysokości 100,00 zł (słownie: 

sto złotych 00/100) od drużyny na numer konta: 53 8025 0007 0550 0286 2000 0010 

należący  do  Urzędu Gminy Tuczna z tytułem przelewu: „opłata wpisowa na Powiatowy 

Turniej Piłki Nożnej – Tuczna 2022”podając imię i nazwisko kapitana i  nazwę drużyny; 

2. Zgłaszając drużynę do turnieju kapitanowie wszystkich drużyn zobowiązani są dostarczyć 

Organizatorowi turnieju kartę zgłoszeniową wraz z potwierdzeniem wpłaty. 

3. W turnieju nie mogą występować zawodnicy zgłoszeni do PZPN. 

4. Drużyny zgłoszone powinny posiadać jednolite stroje oraz obuwie do gry na hali. 

5. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i 

zastosowaniem się do postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów gry. 

6. Udział współzawodnictwie jest dobrowolny, wszyscy zawodnicy biorą udział na własną 

odpowiedzialność. 

7. Za zachowanie zawodników podczas meczu oraz podczas pobytu na terenie obiektu, na 

którym rozgrywany jest turniej odpowiada kapitan drużyny. 



8. Wszczęcie bójek, niesportowe zachowanie, a w szczególności zachowania agresywne w 

trakcie meczu lub w zdarzeniu bezpośrednio z nim związanym skutkuje dyskwalifikacją 

zawodnika i całej drużyny. 

  

VII. Zasady rozgrywek: 

1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i           

regulaminami PZPN, w dostosowaniu do rozgrywek halowych. 

2. W turnieju uczestniczy max. 8 drużyn 

3. O miejscu na liście decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. W rozgrywkach biorą udział wyłącznie zawodnicy wyszczególnieni na liście zgłoszeniowej 

danej drużyny. 

5. Drużyna rozpoczyna mecz w 5 – osobowym składzie z wyróżnionym bramkarzem 

( bramkarz + 4 zawodników w polu ). Rezerwa max 5 osób. 

6. Czas gry 1x15 minut. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany czasu trwania meczu w 

zależności od ilości zgłoszonych zespołów. 

7. O zatrzymaniu czasu decyduje sędzia prowadzący zawody. 

8. Przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn losują połowę boiska. 

9. Obowiązuje obuwie sportowe odpowiadające wymogom nawierzchni hali sportowej. 

10. Do prowadzenia zawodów wyznaczony jest sędzia, który odpowiada za przebieg i 

bezpieczeństwo w czasie gry. 

11. Rozstrzygnięcia sędziego dotyczące faktów związanych z grą są OSTATECZNE. 

12. Sędzia ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika, wówczas gdy zawodnik jest w stanie 

wskazującym po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. 

13. Kary indywidualne: żółta kartka- 2 minuty, czerwona kartka- 5 minut. 

14. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie. 

15. Przy wznawianiu gry od bramki, piłka może przekroczyć połowę boiska i może być 

wprowadzana do gry przez bramkarza ręką lub nogą. 

16. Zabrania się wchodzenia tzw. ,,wślizgiem” 

17. Zawodnik na wprowadzenie piłki do gry z rzutu od bramki, rzutu wolnego, rzutu rożnego, 

autu bocznego ma 4 sekundy. 

18. Rzut karny wykonywany jest z odległości 7m. 

 

VIII. System rozgrywek: 

1. Uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie ustalony przez Organizatora po 

zakończeniu zapisów na turniej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo rozegrania turnieju wg poniższych zasad: 

 

A. metodą ,, każdy z każdym ‘’ ( max. 4 drużyny ) 

a) za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt. 

b) o kolejność miejsc w klasyfikacji końcowej turnieju decydować będą kolejno: 

1. liczba zdobytych punktów, 

2. wynik bezpośredniego spotkania, 

3. większa liczba zdobytych bramek, 

4. przy równej liczbie w poprzednich 3 pkt, o rozstrzygnięciu decyduje konkurs rzutów 

karnych ( rzuty karne wykonują 3 graczy na zmianę z obu drużyn ); 

 

B. metodą pucharową ( podział na dwie grupy – 8 drużyn ) 

a) drużyny zostaną rozlosowane do 2 – uch grup (A i B , gdzie zagrają systemem 

,, każdy z każdym” , 

b) po rozegraniu wszystkich spotkań w grupach A i B dwie drużyny, które zajmą dwa pierwsze 

miejsca w grupach A i B awansują do dalszej fazy pucharowej, natomiast pozostałe drużyny 

odpadają z turnieju, 



C. za zwycięstwo w fazie grupowej drużyna otrzyma 3 punkty, za remis 1 pkt a za porażkę 0 

pkt., 

D.  o kolejnościach w grupach A i B decydować będą kolejno: 

5. liczba zdobytych punktów, 

6. wynik bezpośredniego spotkania, 

7. większa liczba zdobytych bramek, 

8. przy równej liczbie w poprzednich 3 pkt, o rozstrzygnięciu decyduje konkurs rzutów 

karnych ( rzuty karne wykonują 3 graczy na zmianę z obu drużyn ) 

E. faza pucharowa 

1) zwycięzca z grupy A zagra z zwycięzcą grypy B, natomiast zwycięzca grupy B zagra z drużyną 

grupy A, 

2) zwycięzcy tych pojedynków zagrają o pierwsze miejsce w turnieju, natomiast przegrani tych 

pojedynków zagrają o miejsce trzecie, 

3) w meczach półfinałowych i finałowych w przypadku remisu sędzia zarządza konkurs rzutów 

karnych. 

       

         IX. Nagrody: 

          Za miejsce I, II, III zostaną przyznane puchary oraz dyplomy. 

 

          X. Postanowienia końcowe: 

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za urazy i kontuzje 

powstałe w trakcie trwania imprezy; 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu; 

3. Organizator pozostawia sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz 

rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem; 

4. Wszelkich informacji, które nie są zawarte w niniejszym regulaminie uzyskamy pod numerem 

telefonu: 694 711 147, 

 

Poprzez zgłoszenie się do udziału w Turnieju, uczestnik wyraża zgodę na 

opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez 

Organizatora wizerunku uczestnika. 

 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu 

"karta zgłoszenia" w związku uczestnictwem w Turnieju organizowanym przez 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tucznej zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz.883). 
 

 

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Załącznik nr 1   

do Regulaminu Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej – Tuczna 2022 
 

 
 

 

 
 

Karta zgłoszenia drużyny 

                           NA POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ   
                                            - Tuczna 03.04.2022r 
 

Nazwa drużyny: …………………………………………………………………………………..……………………………..……………… 
 
Dane kapitana drużyny: 

Imię: ............................................................. 

Nazwisko: ………………………………………………….. 

Telefon Kontaktowy: …………………………………….. 

 

Lp. Nazwisko i imię Adres ( miejscowość ) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

               
Oświadczamy, że jesteśmy zdolni do udziału w turnieju i będziemy w nim uczestniczyć na własną odpowiedzialność, 
a  w przypadku odniesienia ewentualnej kontuzji w trakcie rozgrywek, nie będziemy wysuwać żadnych roszczeń do 
organizatora. Ponadto oświadczamy, że posiadamy ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków NW. Złożonymi 
podpisami akceptujemy regulamin i terminarz. 
Wyrażamy również zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Organizatorów m.in. wykorzystanie 
zdjęć i nagrań wideo z naszych wizerunkiem jako materiały informacyjne i promocyjne umieszczone na stronach i 
portalach internetowych.   
 

……………………………………………………………... 
                                                                                                                       (data i czytelny podpis zgłaszającego) 


