
VII Klubowe Mistrzostwa 
Powiatu Pszczyńskiego 

w Piłce Nożnej o Puchar Sportlandu 
 pod patronatem Starosty 

 Pszczyńskiego Pawła Sadzy  
 

 
REGULAMIN 

 
1. Rodzaj zawodów – turniej piłki nożnej. 
2. Organizator – Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie. 
3. Miejsce i terminy zawodów – Boisko „Orlik” w Pszczynie  

(ul. Zamenhofa 5a), eliminacje: 8 sierpnia – trampkarze, 16 sierpnia – żacy, 
22 sierpnia – orliki, 23 sierpnia – młodziki, turniej finałowy: 29 sierpnia.   

4. Cel zawodów – popularyzacja piłki nożnej wśród najmłodszych, popularyzacja 
aktywnego wypoczynku, wyłonienie klubowego mistrza powiatu pszczyńskiego w 
piłce nożnej. 

5. Warunki uczestnictwa: 
 Zgłoszenia do wszystkich kategorii przyjmowane są elektronicznie 

(sport@posir.pszczyna.pl) lub oraz faksem (0 32) 210-55-00  
w nieprzekraczalnym terminie do 3 sierpnia 2015 roku. Zgłoszenie 
musi zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz 
z numerem telefonu,  kategorie wiekowe, do których klub zgłasza 
drużyny oraz imię i nazwisko uczestnika konkursu „Żonglerka”  

 W turniejach uczestniczą zespoły złożone z chłopców urodzonych w latach: 
2007-2009 (żacy), 2005-2007 (orliki), 2003-2005 (młodziki) oraz 2001-2003 
(trampkarze). 

 W turniejach mogą uczestniczyć dziewczęta urodzone w latach: 2006-2008 
(żacy), 2004-2006 (orliki), 2002-2004 (młodziki) oraz 2000-2002 
(trampkarze). 

 Zawodnicy muszą posiadać legitymację szkolną oraz aktualne badania 
lekarskie. 

 Przed każdym z turniejów kierownicy drużyn zobowiązani są przedłożyć 
organizatorom listę zawodników. 

 Zawodnicy, którzy zagrali w turnieju eliminacyjnym nie mogą wystąpić 
w turnieju finałowym w innym zespole, nawet jeśli są z tego samego klubu. 

6. Sposób rozgrywania zawodów: 
 Turniej odbywać się będzie zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną  

z uproszczeniami. 
 Czas trwania meczu oraz sposób rozgrywania meczów zależny jest  

od ilości zgłoszonych drużyn. 
 Na boisku przebywa pięciu zawodników + bramkarz. Drużyna składa się 

maksymalnie z 12 zawodników.  
 Do turnieju finałowego awansują cztery najlepsze drużyny każdej kategorii 

wiekowej. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo 
do zwiększenia tej liczby. 



 

 O kolejności w tabeli decydują: większa ilość zdobytych punktów, 
korzystniejszy wynik bezpośredniego meczu, różnica bramek (strzelonych 
do straconych), większa ilość strzelonych bramek, mniejsza ilość 
straconych bramek, rzuty karne. 

 W fazie pucharowej w razie remisu sędzia zarządza rzuty karne (drużyny 
wykonują serie po trzy rzuty karne, a gdy seria rzutów karnych nie wyłoni 
zwycięzcy to wykonuje się rzuty karne do przewagi jednej bramki). 

 Zawodnicy mogą być wykluczeni z gry za nieprawidłowe zachowanie  
do 5 minut lub czerwoną kartkę 

7. Opieka medyczna – organizator zapewnia opiekę medyczną podczas turniejów. 
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu kontuzji bądź innych 

zdarzeń losowych wynikających z uczestnictwa w turnieju, dlatego uczestnicy 
ubezpieczają się w własnym zakresie.  

9. Uczestnicy turnieju zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom 
organizatora w zakresie ładu i porządku na obiektach sportowych. 

10. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć podczas zawodów  
i publikowanie ich w serwisie internetowym www.posir.pszczyna.pl oraz innych 
mediach. 

11. Organizator nie zwraca kosztów podróży oraz w turniejach eliminacyjnych nie 
zapewnia posiłku do uczestników. 

12. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników turnieju 
finałowego. 

13. Sponsorem Mistrzostw jest Sklep Sportowy Sportland, który ufunduje nagrody 
dla najlepszych zespołów wszystkich kategorii oraz dla zawodników 
wyróżnionych. 

14. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe zagubione lub skradzione 
podczas zawodów. 

15. Uczestnicy zawodów akceptują postanowienia niniejszego regulaminu. 
16. Konkurs „ Żonglerki” - Każdy „zespół” może wytypować tylko jednego 

uczestnika do konkursu, zawodnicy w wyznaczonym polu będą mieli trzy próby 
na wykonanie jak największej ilości podbić piłki w powietrzu. Najlepszy zawodnik 
każdej grupy rozgrywkowej, oraz najlepszy zawodnik spośród drugich miejsc 
zostaną zakwalifikowani do turnieju finałowego, który odbędzie się 29 sierpnia. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz prawo  
do podejmowania ostatecznej decyzji w kwestiach spornych, a także spraw 
nieujętych w niniejszym regulaminie. 


