
REGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR 

WÓJTA GMINY WILKOŁAZ 

 

Termin 02.07.2017 r. 

Finały 09.07.0217 r.  

Cel: 

- popularyzacja wśród społeczeństwa piłki nożnej, 

- aktywne spędzanie czasu wolnego, 

- wdrażanie do kulturalnego dopingu podczas meczu. 

I. Organizatorem turnieju o puchar Wójta Gminy Wilkołaz jest Wójt Gminy Wilkołaz. 

Rozgrywki prowadzone będą na: 

a) boisku pełnowymiarowym:  

- czas gry 2 x 45 min., 

- przerwa 15 min. 

b) boisku trawiastym Orlik: 

- wymiary 60 x 30 m, 

- bramki 2 x 5 m, 

- czas gry - 10 minuty bez przerw 

II. Uczestnictwo: 

a) Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat mogą przystąpić do rozgrywek tylko po podpisaniu 

zgody przez rodziców lub opiekunów. Podpisane zgody powinny być dołączone do 

formularza zgłoszeniowego. Pozostali zawodnicy mogą przystąpić do rozgrywek po 

podpisaniu oświadczenia, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego.  

b) zgłoszenia drużyn wraz z imiennym składem przyjmowane są w Urzędzie Gminy Wilkołaz 

w pok. Nr 5 w godzinach pracy urzędu do dnia 26 czerwca 2017r.(do godz. 15) na 

formularzu zgłoszeń. Spotkanie organizacyjne oraz losowanie drużyn odbędzie się 28 

czerwca 2017r. o godz.14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wilkołaz. 

Na boisku pełnowymiarowym:  

a) odbędzie się rywalizacja drużyn seniorskich piłki nożnej pomiędzy klubami „Unia 

Wilkołaz” – „Perła” Rudnik. Traktujemy to jak główny mecz finałowy.  

b) udział mogą brać tylko zawodnicy zgłoszeni w LZPN Lublin danego klubu oraz  

posiadające stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Gminy Wilkołaz, 

c) liczba zgłoszonych zawodników max 18 



d) obowiązują aktualne przepisy PZPN  

e) z wyjątkiem  7 zmian 

 

 Na Orliku : 

a) nie mogą brać udziału zawodnicy zgłoszeni do drużyn seniorskich LZPN Lublin 

b) na boisku grają zespoły 6 osobowe (5 w polu + bramkarz) 

c) drużyna może liczyć max 8 osób. Kategoria wiekowa od 2003 r. wzwyż, w drużynach 

występować mogą wyłącznie osoby posiadające stałe lub czasowe zameldowanie na terenie 

Gminy Wilkołaz, 

d) w turnieju biorą udział drużyny z poszczególnych miejscowości z terenu Gminy Wilkołaz 

e) zgłoszenie jest jednoznaczne z przestrzeganiem regulaminu i przepisów gry w turnieju 

f) zakaz używania obuwia piłkarskiego na wysokich i metalowych kołkach 

g) organizator zapewnia kolorowe znaczniki w celu łatwiejszego rozróżniania grających 

drużyn 

h) za nie przestrzeganie regulaminu i przepisów gry, grozi kara dyskwalifikacji i wykluczenia 

z turnieju 

i) karę orzeka organizator 

III. Przepisy gry: 

- drużyny „Unia Wilkołaz” i „Perła Rudnik” obowiązują przepisy PZPN 

- z wyjątkiem zmian z 4 do 7 

Orlik: 

- czas gry 10 minut bez przerw 

- turniej zostanie rozegrany piłką nr 5 

- zmiany lotne 

- dwie żółte kartki w meczu lub czerwona zawodnik pauzuje w następnym rozgrywanym 

meczu 

- zawodnicy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą dopuszczeni do 

rozgrywek 

IV. System rozgrywek: 

- mecz finałowy odbędzie się między zespołami „Unia Wilkołaz” i „Perła” Rudnik dnia 

09.07.2017 roku, bez wstępnych kwalifikacji 

- na boisku Orlik: 

a) grupowy – dwie grupy: 

- Wilkołaz (na boisku w Wilkołazie Pierwszym) 



- Rudnik (na boisku w Rudniku Szlacheckim) 

b) punktacja: 

- wygrana 3 punkty, remis 1 punkt, przegrana 0 punktów 

c) o kolejności decydują: 

- punkty  

- wynik bezpośredniego spotkania 

- lepsza różnica bramek z całego turnieju 

- przy dalszym rozstrzygnięciu rzuty karne 

Z grupy wychodzą dwie drużyny. 

 

V. Półfinały: 

- I grupa 1 miejsce: II grupa 2 miejsce 

- II grupa 2 miejsce : I grupa 1 miejsce 

- o 3 miejsce zagrają drużyny zajmujące 2 miejsce w półfinałach 

-  zwycięzcy meczów półfinałowych zagrają w finale 

VI. Nagrody: 

a) kategoria Klub: 

- I miejsce dyplom + puchar + nagroda 

- II miejsce dyplom 

b) kategoria Orlik: 

- I miejsce dyplom + puchar + nagroda 

- II miejsce dyplom 

- III miejsce dyplom 

- IV miejsce dyplom 

VII. Wyróżnienia indywidualne: 

- Najlepszy strzelec – dyplom + statuetka + nagroda 

- Najlepszy bramkarz- dyplom + statuetka 

- Najstarszy zawodnik – dyplom 

- Najmłodszy zawodnik - dyplom 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1. Każda drużyna jest odpowiedzialna za ubezpieczenie swojego zawodnika od następstw 

NW i OC. Każdy zawodnik powinien ubezpieczyć się indywidualnie. Zawodnik bez 

ubezpieczenia zostanie dopuszczony do gry, ale wówczas organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione lub wyrządzone przez zawodników. 



2. Listę zawodników należy dostarczyć przed rozpoczęciem zawodów.  

3. Zawodnik wpisany do protokołu uważany jest za biorącego udział w meczu.  

4. Zabrania się udziału w zawodach zawodników pod wpływem alkoholu oraz narkotyków.  

5. Za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodnika danego zespołu lub zespół –koszty ich 

usunięcia pokrywa dana drużyna.  

6. Zabrania się dopisywania do protokołu zawodników w czasie trwania meczu, chyba, że 

zawodnik uzupełnia zespół do pełnego składu.  

7. Interpretacja powyższego regulaminu oraz wynikłe sprawy sporne rozstrzyga organizator, a 

jego decyzja jest ostateczna.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nie ponosi odpowiedzialności 

za udział w rozgrywkach osób chorych. 

9. Organizator zapewnia sędziów, pomoc medyczną oraz wodę dla uczestników. 

 

 


