
REGULAMIN – „VI BRANŻOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ „PIECZARKALIA CUP” 2017 

1. Organizator turnieju. 

 WOKAS S.A. 08-200 Łosice, ul. Błonie 5A.  

2. Miejsce 

Stadion miejski OSiR w Siedlcach, ul. Prusa 6, 08-110 Siedlce. 

3. Termin 

07.09.2017 (czwartek), godzina 13:00 – 18:00. 

4. System rozgrywek. 

 W przypadku zgłoszenia  8 drużyn – 2 grupy po 4 drużyny,  

 W przypadku zgłoszenia  7 lub 6 drużyn - system rozgrywek „Każdy z Każdym”. 

5. Uczestnictwo. 

a) W Turnieju mogą wziąć udział drużyny, które wypełnią kompletną ankietę zgłoszeniową wraz 

z załącznikami i prześlą ją na adres e-mail:  tadeusz.koziol@wokas.pl do dnia 31 sierpnia 2017 r.  

b) Opłata wpisowa w wysokości  200 zł (brutto) płatna na konto WOKAS S.A. (Dodatkowych 

informacji udziela Tadeusz Kozioł (tel. 694-419-412). Opłata wpisowa służy pokryciu kosztów 

związanych z organizacją turnieju (wynagrodzenie sędziów, sprawy organizacyjne, przygotowanie 

boiska). 

c) W przypadku, gdy do turnieju zgłosi się więcej niż 8 drużyn, o uczestnictwie decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

d) Maksymalna liczba zgłoszonych zawodników w jednej drużynie wynosi 12 pełnoletnich osób. 

 Nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy grają zawodowo powyżej IV ligi. 

e) Wyznaczony kapitan drużyny odpowiada za cały zespół – w szczególności za to, że w Turnieju biorą 

udział tylko zgłoszeni zawodnicy, których stan zdrowia pozwala na udział w Turnieju.  

f) Zawodnicy zgłoszeni do Turnieju, własnoręcznym podpisem zaświadczają, że stan zdrowia 

pozwala im na uczestnictwo w rozgrywkach oraz przyjmują do wiadomości, że z grą w piłkę nożną 

związane jest ryzyko wystąpienia kontuzji i uszkodzeń ciała. Organizator nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zawodach osób chorych oraz skutki 

wypadków przed, po i w czasie gry. 

g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział 

w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej 

we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich stan zdrowia, umożliwiający udział 

w Turnieju. Wskazane jest, aby osoby biorące udział w Turnieju posiadały zaświadczenie lekarskie 

wskazujące na brak przeciwwskazań zdrowotnych do gry w zawodach. 

h) Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich 



tożsamość.  

i) Za wszystkie sprawy formalne drużyny wymienione w Regulaminie odpowiedzialny jest 

kapitan/kierownik drużyny.  

j) Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed meczem, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości 

zawodników. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane.  

k) Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp.  

l) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w szatni oraz 

w trakcie trwania Turnieju.  

m) Za szkody powstałe w szatniach odpowiada drużyna.  

6. Ubezpieczenie. 

Każda drużyna ubezpiecza się we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za ewentualne 

urazy, kontuzje, nagłe wypadki czy inne zdarzenia zdrowotne zawodników, które nastąpią w czasie 

trwania Turnieju. Uczestnicy rozgrywek biorą w nim udział na własną odpowiedzialność, 

wskazane jest aby dokonali ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na własny 

koszt. 

7. Boisko. 

Polem do gry jest ½ standardowego boiska do piłki nożnej. Jednocześnie odbywają się 2 mecze 

na sąsiadujących połowach boiska. Mecz  finałowy odbywa się na dowolnej połowie, wskazanej 

przez Organizatora. 

8. Zasady gry. 

 W grze bierze udział 6 zawodników plus bramkarz, minimalna ilość zawodników wynosi 

4 plus bramkarz. 

 Mecz trwa 20 minut (2 połowy po 10 minut). 

 Zmiany zawodników systemem hokejowym. Zawodnik w pierwszej kolejności opuszcza 

boisko, a następnie wchodzi zmiennik. 

 Rzut karny z odległości 8 m od bramki. 

 Rzuty rożne wykopywane nogą. 

 Rzuty z autu oburącz zza głowy. 

 Nie obowiązuje zasada spalonego. 

 Przy stałych fragmentach gry odległość zawodnika od piłki min 5 m. 

 Faule i przewinienia wg przepisów gry w piłkę nożną. 

 Kara indywidualna -  żółta kartka to 2 minuty poza boiskiem. 

 Obowiązuje całkowity zakaz gry po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających i 

psychotropowych. 



 2 żółte kartki w meczu to kartka czerwona. 

 Kara indywidualna -  czerwona kartka to 5 minut poza boiskiem i zakaz gry w następnym 

meczu. 

 W przypadku niesportowego zachowania zawodnik może być wykluczony z turnieju. 

 W pozostałych kwestiach obowiązują przepisy ogólne dotyczące reguł gry w piłkę nożną. 

 Niestawiennictwo drużyny na mecz w przeciągu 5 minut, po pierwszym gwizdku sędziego 

oznacza walkower. 

9. Stroje. 

 Obowiązują jednakowe stroje zawodników grających w polu. 

 Wprowadza się zakaz używania butów piłkarskich – wkrętów, dopuszcza się jedynie grę w 

butach piłkarskich tzw. lankach. 

 W przypadku rozgrywania turnieju na hali obowiązuje obuwie halowe, zakaz gry w obuwiu 

typu „turf”. 

 W uzasadnionych przypadkach w sytuacji, gdy dana drużyna nie posiada jednolitych 

strojów, dopuszcza się grę drużyny w jednokolorowych narzutkach. 

10. Punktacja. 

 Zwycięstwo - 3 pkt 

 Remis - 1 pkt 

 Przegrana - 0 pkt. 

11. Kolejność. 

 O zajęciu miejsca w grupie decyduje ilość zdobytych pkt. 

 W przypadku jednakowej ilości pkt decyduje wynik spotkania bezpośredniego, w dalszej 

kolejności różnica bramek i ilość strzelonych bramek. 

 Do meczu półfinałowego awansują drużyny, które zajęły w swojej grupie 1 i 2 miejsce 

(drużyna, która zajęła 1 miejsce w grupie „A” gra z drużyną, która zajęła 2 miejsce w grupie 

„B”. Drużyna, która zajęła 2 miejsce w grupie „A: gra z drużyną która zajęła 1 miejsce w 

grupie „B” ).  

 Do meczu finałowego awansują zwycięzcy meczów  półfinałowych. 

 Mecz o III miejsce - rozegrają przegrani z meczów półfinałowych. 

 Zostaną również rozegrane mecze o 7 – miejsce i  5 – miejsce. 

 Rozstrzygnięcie meczu półfinałowego oraz finałowego w przypadku remisu po 20 

minutach gry odbywa się poprzez wykonanie serii 5 rzutów karnych (brak dogrywki). 

12. Sędziowanie. 

 Sędziów zapewnia Organizator. Liczba sędziów - maksymalnie 2 na każdy mecz. 



 Pozostałe sprawy techniczne zapewnia Organizator. 

 Wyniki i tabele prowadzi sędzia techniczny. 

 Losowanie grup odbędzie się w dniu 07.09.2017r. o godzinie 12.00 na stoisku firmy 

„WOKAS”. 

13. Organizator zapewnia pomoc medyczną. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i oceny wykonania wszystkich punktów 

powyższego regulaminu.                               

15. W  przypadku niewypełnienia zapisów regulaminu, Organizator może zdyskwalifikować drużynę i 

tym samym zakończyć jej uczestnictwo w Turnieju. 

16. Pozostałe. 

W pozostałych sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Organizator. 

17. W przypadku złych warunków atmosferycznych Turniej zostanie rozegrany na hali sportowej, w 

związku z czym zawodnicy zobowiązani są do posiadania obuwia na zmianę, umożliwiającego grę na 

hali.  

18. Decyzja o miejscu rozegrania Turnieju zostanie podjęta podczas losowania przez kapitanów 

drużyn. 

19. Każdy z uczestników Turnieju ma prawo do zakupienia w promocyjnej cenie 30 zł , biletu wstępu 

na Event organizowany w ramach Targów Pieczarkalia 2017 roku, który odbędzie się w dniu 07 września 

2017 roku o godz. 20.00.(zakup biletów dla drużyny za pośrednictwem kapitana). 

 

 

 

 

______________________________                   ________________________________ 

                         Tomasz Domagalski                                                           Iwona Zacharczuk 

                            Prezes Zarządu                                                               Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Łosice, dnia ………….… 2017 r. 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisany …………………………………………………….……………………………………………………… 

zam. …………………………………………………………………………… legitymujący się dowodem 

osobistym …………………………… oświadczam, że nie występują u mnie przeciwwskazania zdrowotne do 

wzięcia przeze mnie udziału w rozgrywkach „VI BRANŻOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ „PIECZARKALIA 

CUP” 2017”. Oświadczam ponadto, że przyjmuję do wiadomości, że z grą w piłkę nożną związane jest 

ryzyko wystąpienia kontuzji i uszkodzeń ciała oraz, że zapoznałem się z regulaminem zawodów. 

 

 

 

………………………………………………….. 
(Czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Łosice, dnia ……….… 2017 r. 

 

 

 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA 

„VI BRANŻOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ „PIECZARKALIA CUP” 2017 

Uczestnik podpisując ankietę potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu turnieju oraz oświadcza, 

że wyraża zgodę na grę w turnieju na własną odpowiedzialność.  

Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie. 

 

1. Nazwa drużyny ….................................................................................................................. 

2. Kapitan drużyny ….............................................................................   telefon: ……………..…………… 

3. Zawodnicy:  

Lp. 

Numer 

na 

koszulce 

Imię Nazwisko PESEL 

Numer 

dowodu 

osobistego 

Podpis 

1      

 

 

2      

 

 

3      

 

 

4      

 

 

5      

 

 



6      

 

 

7      

 

 

8      

 

 

9      

 

 

10      

 

 

11      

 

 

12    
  

 

 

 


