
REGULAMIN 
 

I NOCNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
 

 
1. Cele: 
- Aktywne spędzanie wolnego czasu  
- Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Sieradza 
- Wyłonienie najlepszej drużyny w turnieju  
 
2. Współorganizatorzy i wspierający: 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Sieradzu – Kazimiera Gotkowicz 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu – Władysław Maciejewski 
Prezes Sieradzkiego Stowarzyszenia Sportowego „Wspólnota”  - Ryszard Perka 
Animator Sportu – Patryk Kurpisz 
 
3. Miejsce i termin: 
Boisko sportowo – rekreacyjne „Orlik” przy SP nr 10 w Sieradzu 

 
18 Lipiec 2014 godz. 20.00 (piątek) 

 

a) Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem spotkań dostępnym u Animatora kompleksu boisk 
„Moje Boisko Orlik 2012” przy SP nr 10 w Sieradzu 
b) Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 10 minut po terminie 
ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec meczu, przyznając walkower 3:0 na korzyść 
drugiej drużyny. 
c) Zapisy do turnieju przyjmowane są do dnia 16.07.2014 r. tj. środa do godz. 18.00. Zgłoszenia 
przyjmowane są na boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu. Przy zgłaszaniu drużyny 
do turnieju należy uiścić opłatę startową wynoszącą 5 zł od każdego zawodnika. Opłata startowa 
zostanie w całości przekazana na cele dobroczynne.  
 
4. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek, uczestnictwo i kategorie wiekowe: 

W I Nocnym Turnieju Piłki Nożnej biorą udział drużyny uliczne, blokowe, wspólnotowe, osiedlowe. 
Drużyny mogą być męskie, żeńskie lub mieszane w kategorii wiekowej OPEN. 

(najmłodszy uczestnik musi mieć skończone 16 lat – zgłoszony zawodnik musi posiadać 
legitymację oraz podpisaną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna). 

 a) Zgłoszenie drużyny powinno zawierać: 
- dokładną nazwę drużyny, 
- imię i nazwisko i numer telefonu kontaktowego kierownika (osoby pełnoletniej) drużyny 
odpowiedzialnego i uprawnionego do podejmowania wszystkich decyzji techniczno-organizacyjnych  
w imieniu drużyny, 
- przedłożenie listy zawodników uprawnionych do gry. 
b) Warunkiem przystąpienia drużyny do rozgrywek jest: 
- podpisanie przez kierownika drużyny faktu zapoznania się i przestrzegania przez zawodników swojej 
drużyny regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje Boisko ORLIK 2012” na Orliku przy SP nr 10  
c) Drużyna zgłoszona do Turnieju może liczyć maksymalnie 8 zawodników. Przed rozpoczęciem 
zawodów należy przedłożyć organizatorowi listę zawodników uprawnionych do gry. 
d) Nie ma ograniczeń związanych z uczestnictwem zawodnika występującego  
w zawodowych ligach  
d) Nie dopuszcza się zmiany barw klubowych zawodnika w trakcie rozgrywek 
e) Kapitanowie drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danym zespole, 
kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać dowodu tożsamości, który pozwoli stwierdzić obecność 
zawodnika w składzie danej drużyny. 
f) W razie nie okazania dowodu tożsamości zawodnik nie może brać udziału w grze  



w tym spotkaniu. 
W przypadku stwierdzenia udziału w meczu zawodnika nie zgłoszonego lub nieuprawnionego do gry  
w danej drużynie zostanie orzeczony walkower na korzyść drużyny przeciwnej 
g) W przypadku nieszczęśliwego wypadku związanego z udziałem w turnieju, pełną odpowiedzialność 
ponosi sam zainteresowany 

5. Przepisy i zasady gry: 
a) Mecze trwają 1 x 8 minut (zależne od ilości zgłoszonych drużyn)  
b) Spotkanie rozgrywają dwie drużyny, a każda z nich składa się z sześciu zawodników, z których 
jeden jest bramkarzem. Max liczba zawodników rezerwowych wynosi 2 osoby. 
c) Ilość zmian jest nieograniczona i przebiega na zasadzie wymiany zawodników (jeden zawodnik 
opuszcza boisko – drugi wchodzi na boisko)  
d) Drużyny rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym” w grupach (zależne od ilości 
zgłoszonych drużyn) 
e) Punktacja: zwycięstwo – 3 pkt., remis – 1 pkt., porażka – 0 pkt 
f) O kolejności miejsc w końcowej tabeli turnieju decyduje kolejno: 
- większa liczba zdobytych punktów, 
- przy równej liczbie zdobytych punktów korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 
a w przypadku gdy jednakową ilość punktów zdobędzie więcej niż 2 zespoły, wówczas sporządza się 
tzw. „małą tabelkę” uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 
- korzystniejsza różnica bramek, 
- większa ilość zdobytych bramek, 
- losowanie. 
g) obsady sędziowskiej na poszczególne mecze dokonuje organizator 
Ocena rodzaju kar za przewinienia w meczu zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziów 
prowadzących zawody. 
h) Na boisku „Orlik” obowiązuję zakaz gry w korkach, lankach i innych obuwiach z 
wysokim spodem. Grać można w tylko i wyłącznie w obuwiu sportowym o płaskiej 
powierzchni. 
Osoby nie przestrzegające tego przepisu nie będą dopuszczone do gry.  
 
6. Nagrody 
Nagrodzone zostaną najlepsze trzy zespoły całego turnieju. Przewidziane są indywidualne nagrody 
rzeczowe oraz medale dla 3 najlepszych drużyn drużyn. 
 
7. Sprawy różne 
- Dzieci i młodzież niepełnoletnia uczestniczy w rozgrywkach pod odpowiedzialnością rodziców lub 
prawnych opiekunów w złożonym oświadczeniu pisemnym do organizatora 
- Osoby pełnoletnie uczestniczą w rozgrywkach na własną odpowiedzialność 
- Każdy uczestnik rozgrywek na żądanie organizatora musi okazać dokument tożsamości 
- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu  
- Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 
 
 
  Organizatorzy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


