
 

 

REGULAMIN 

Turnieju piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Rybno 

  

1. ORGANIZATOR. 
- Wójt Gminy Rybno 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie 
 

2. MIEJSCE I TERMIN. 
- ORLIK W Żabinach i Koszelewach 

- data: spotkanie organizacyjne a także początek rozgrywek(rozlosowanie grup i 

miejsca spotkań) 26.05.2012r. /sobota/odbędzie się w Żabinach. W przypadku zgłoszeń 

dużej ilości drużyn turniej może zostać rozłożony na większą ilość dni. 

- godzina 11.00 
 

3. UCZESTNICY. 
Warunkiem przyjęcia do turnieju jest oddanie listy imiennej. Lista jest wiążąca i nie 

może ulec zmianie podczas turnieju. Nie ma jakichkolwiek ograniczeń wiekowych. W 

każdej drużynie mogą grać wyłącznie zawodnicy z danego obszaru sołectwa(przykład: 

w drużynie z Żabin może grać wyłącznie zawodnik, którego aktualny adres 

zameldowania to Żabiny adekwatnie dotyczy to także innych miejscowości.)Z każdego 

sołectwa udział może wziąć nieograniczona liczba drużyn. W przypadku osób 

niepełnoletnich obowiązkowa jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. 

W trakcie gry na boisku nie może być mniej niż 4 zawodników. W przypadku mniejszej 

liczby zawodników mecz kończy się walkowerem, a wynik spotkania ustala sędzia 

prowadzący zawody ale nie niższy niż 5:0.  

Zawodnicy bezwzględnie muszą posiadać obuwie sportowe o płaskiej podeszwie. 

W turnieju weźmie również udział drużyna, która reprezentowała naszą gminę w 

Samorządowych turniejach piłki nożnej Powiatu Działdowskiego. 

Dopuszcza się grę w ochraniaczach na golenie. 

Podczas przebywania na terenie obiektu „Orlik" oprócz regulaminu Turnieju 

obowiązuje również regulamin „Korzystania z kompleksu boisk Orlik ". 
 

4.ZASADY ROZGRYWEK. 
System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn. W Przypadku 

większej ilości zgłoszeń(to jest +6drużyn) będzie stosowany podział na grupy ustalony 

w wyniku losowania. 
 

5. KOLEJNOŚĆ W GRUPIE. 
O kolejności w tabeli decyduje: 

-ilość zdobytych punktów; 

-bezpośredni pojedynek przy dwóch zespołach - przy tym samym bilansie punktowym; 

-przy 3 i więcej zespołach tzw. „mała tabela" - przy tym samym bilansie punktowym; 

-różnica bramek; 

-liczba zdobytych bramek. 
 

6. CZAS GRY. 
-do ustalenia 



 

 

7. SKŁAD DRUŻYN DO ZAWODÓW 

Na boisku w bezpośredniej grze drużyna składa się z 5 zawodników + bramkarz oraz 

4rezerwowych. 
 

 

8. PRZEPISY GRY. 
Zawody prowadzić będzie sędzia wyznaczony przez organizatorów . 

Przepisy gry zgodnie z PZPN z niżej wymienionymi uwagami: 

-zmiany „hokejowe" w strefie zmian; 

-wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie; 

-odległość zawodnika 5 m od piłki przy wykonywaniu stałych fragmentów gry; 

-auty boczne wybijane nogą z linii lub poza linią z miejsca opuszczenia piłki z boiska 

są rzutami pośrednimi; 

-rzut karny z odległości 9 metrów; 

-kary za przewinienia i faule w decyzji sędziów zgodnie z przepisami gry w piłkę 

nożną: żółta kartka dla zawodnika oznacza 2 min. kary dla zawodnika i drużyna przez 

2 min. gra 

w osłabieniu (drużyna która gra w osłabieniu utraci w tym czasie bramkę zawodnik 

ukarany lub inny z drużyna wraca do gry), druga żółta kartka dla tego samego 

zawodnika wyklucza go z danego meczu a drużyna gra w osłabieniu 2 min. (gdy 

drużyna która gra w osłabieniu utraci w tym czasie bramkę wraca do gry w pełnym 

składzie), czerwona kartka za brutalny faul wyklucza zawodnika z meczu (drużyna gra 

w osłabieniu 4 min.) oraz obligatoryjnie dodatkowa kara wykluczenie z następnego 

meczu; 

-otrzymana czerwona kartka w meczu za niewłaściwe zachowanie wyklucza zawodnika 

z meczu (drużyna gra w osłabieniu 4 min.) oraz zawodnik ponosi dodatkowa karę 

nałożoną przez kolegium organizacyjne. 

-w decyzji sędziego zawodów kara 1 minuty na zawodnika, który używa w trakcie 

meczu słów wulgarnych, drużyna w tym okresie gra w osłabieniu (gdy drużyna, która 

gra 

w osłabieniu utraci w tym czasie bramkę wraca do gry w pełnym składzie). 

-drużyna która odda „walkowerem" 3 mecze zostaje skreślona z listy rozgrywek. 
 

9. KOLEGIUM ORGANIZACYJNE 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie 
 

10.INTERPRETACJA REGULAMINU. 
Interpretację regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych zastrzega sobie kolegium 

organizacyjne 
 

11. UWAGI KOŃCOWE. 
Zespoły uczestniczące w zawodach ubezpieczają się na okres zawodów w własnym 

zakresie. Wszystkich biorących udział w turnieju zawodników obowiązują aktualne 

badania lekarskie w własnym zakresie do wglądu przed zawodami. 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie. 
 

 



 

 

LISTA ZAWODNIKÓW 

Lp. Imię i Nazwisko Adres Zameldowania 
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