
 
 

 

   

 

 

REGULAMIN 
X Letnich Gminnych Rozgrywek Sołeckich i Rad Osiedlowych  

w Piłkę Nożną  

o Puchar Burmistrza Bisztynka 2015 

 

1. Organizatorzy: 

 Urząd Miejski w Bisztynku 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych 

 Ludowy Klub Sportowy „Reduta” Bisztynek 

2. Cele: 

 Popularyzacja sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego na wsi 

 Propagowanie zasad zdrowego stylu życia i sportowej rywalizacji 

 Ożywienie działalności kulturalnej i sportowej na wsi 

 Odciągnięcie młodzieży od środowiska patologicznych i zagrożonych 

patologiami alkoholizmu i narkomanii 

 Zapoznanie z przepisami zasadami gry w piłkę nożną 

 Selekcja i wybór najzdolniejszych zawodników do selekcji piłki nożnej w 

klubach zorganizowanych 

3. Uczestnictwo: 

 Prawo uczestnictwa w rozgrywkach mają reprezentacje (drużyny) 

poszczególnych wsi i rad osiedli z Gminy Bisztynek 

 Dopuszczalny jest udział czterech zawodników spoza sołectwa lub rady 

osiedla przebywających na boisku + bramkarz (posiadających zameldowanie 

w Gminie Bisztynek). 

 Turnieje odbywać się będą cyklicznie w następujących terminach:               

 Pierwszy Turniej odbędzie się w Paluzach 

 Początek pierwszego turnieju w Paluzy o godzinie 1300 

 Początek każdego następnego turnieju o godzinie 1300 

 W zawodach mogą brać udział zawodnicy w wieku gimnazjalnym i starsi. 

 W przypadku wycofania się drużyny z turnieju wyniki są anulowane. 

 

 

 

 



 
 

 

   

 

4. System rozgrywek: 

 Mecze rozgrywane będą na boiskach niewymiarowych z małymi bramkami w 

warunkach istniejących w miejscu rozgrywek 

 System czterech turniejów sprawi, że każda drużyna zagra z każdym 

  Zespoły występują w składach 5-osobowych na boisku o wymiarach 

40mx20m, na boiskach większych ilość zawodników wzrasta do sześciu lub 

siedmiu. 

 Ilość zmian zawodników w meczu jest dowolna z prawem powrotu na boisko 

zawodnika zamiennego, zmian dokonujemy w obrębie własnej połowy 

 Losowanie poszczególnych meczy odbędzie się przed rozpoczęciem turnieju. 

5. Przepisy gry lub ubiór: 

 W czasie rozgrywek obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 Za bardzo brutalne zagrania oraz chuligańskie zachowanie zawodnik może być 

ukarany karą minutową lub wykluczeniem z meczu a nawet turnieju 

 Inne zasady: 

 Gra bez „spalonego” 

 Bramkarz wybija piłkę od bramki jedynie do połowy boiska (po 

wznowieniu gry) w przypadku przekroczenia tej linii 

podyktowany zostanie rzut wolny dla drużyny przeciwnej ze 

środka boiska 

 Bramkarz łapie piłkę w ręce tylko w obrębie wyznaczonego na 

boisku pola 

 Ubiór: 

 Obowiązuje standardowe wyposażenie zawodników tj. 

koszulka, spodenki, skarpety, obuwie piłkarskie przy czym 

dopuszcza się tylko obuwie z podeszwami i korkami miękkimi 

tzw. „Lanki”. Nie gramy w butach z korkami wkręcanymi. Na 

„Orliku” obuwie płaskie lub trampkokorki. 

6. Czas gry i punktacja: 

 Czas trwania meczu uzależniony jest od ilości zespołów w każdym turnieju 

 Czas gry może być przedłużony przez siedzi ego dla wykonania stałych 

fragmentów gry, albo z powodu przerw w meczu 

 Za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 punkty, remis-1 punkt 

 W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez drużyny decyduje wynik 

meczu bezpośredniego między drużynami, a w dalszej kolejności różnica 

bramek strzelonych do straconych w każdym turnieju 



 
 

 

   

 

 Po wszystkich turniejach w miesiącu decydują zdobyte punkty i różnica 

bramek  

7. Sprawy organizacyjno- finansowe 

 Drużyny uczestniczą w rozgrywkach na koszt własny (dojazd, wyżywienie itp.) 

 Gospodarze turnieju, we własnym zakresie przygotowują do rozgrywek boisko 

oraz urządzenia sportowe niezbędne do rozegrania meczów 

 Koszty organizacyjne turniejów ( zakup nagród, ubezpieczenie zawodników) 

pokrywają organizatorzy 

8. Nagrody: 

 Za zajęcie I miejsca- puchar Burmistrza Bisztynka. Nagrody indywidualne 

otrzyma najlepszy strzelec rozgrywek i najlepszy bramkarz rozgrywek. 

9. Postanowienia końcowe: 

 Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do 

organizatora. Wszelkie informacje dodatkowe dotyczące rozgrywek można 

uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bisztynku tel. 89 521 64 10 

 

Bisztynek, 16.06.2015r. 

 


