
 

 

 

                      Regulamin  

                       II  Turnieju Piłki Nożnej Sołectw 

                      o Puchar Wójta Gminy Widawa 

                          
 

I. Miejsce i termin:  

Stadion Gminny w Widawie, ul. Ułańska 8; 

19.08.2017 (sobota) od godziny 9.00 

 

II. Organizatorzy: 

Gmina Widawa,  

Gminny Ośrodek Kultury w Widawie, 

Uczniowski Klub Sportowy „Libero” Widawa   

 

III. Cele turnieju:  

 Integracja społeczności lokalnej; 

 Propagowanie zdrowego stylu życia; 

 Aktywne spędzanie czasu wolnego; 

 Promocja i popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Widawa; 

 

IV. Zasady uczestnictwa: 

 W Turnieju biorą udział reprezentacje poszczególnych sołectw, w skład których mogą 

wchodzić tylko mieszkańcy danej miejscowości.  

 Sołtys miejscowości, która zgłasza drużynę potwierdza swoim podpisem na karcie 

zgłoszeniowej fakt zamieszkiwania zawodników na terenie jego sołectwa. 

 Poszczególne drużyny chcąc zgłosić się do turnieju muszą dostarczyć organizatorom 

kartę zgłoszeniową, zaakceptowaną pieczątką i podpisem sołtysa danej miejscowości.  

 W skład poszczególnych drużyn może wchodzić maksymalnie 15 zawodników 

(minimum 6). 

 Uczestnikami mogą być tylko wcześniej zgłoszeni zawodnicy ( bez ograniczeń na 

wiek i płeć). 

 Każdy niepełnoletni zawodnik musi dostarczyć pisemne oświadczenie 

rodziców/opiekunów zezwalających na udział syna/córki w rozgrywkach 

turniejowych. Bez w/w oświadczenia żaden niepełnoletni zawodnik nie będzie mógł 

uczestniczyć w turnieju. 

 

V. Zgłoszenia do turnieju: 

 Zgłoszenia drużyny - wypełniona Karta Zgłoszenia, należy dokonać najpóźniej do 

15.08.2017 w formie elektronicznej  na adres: sowkam4@wp.pl lub w formie 

papierowej do Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie (Tel. 043 672 11 16) 

 Jeżeli dokonano zgłoszenia w formie elektronicznej należy zgłoszenie w wersji 

papierowej (podpisane przez sołtysa) dostarczyć najpóźniej w dniu turnieju wraz z 

oświadczeniami rodziców niepełnoletnich zawodników. 

mailto:sowkam4@wp.pl


 Kartę Zgłoszenia i Oświadczenie rodziców/opiekunów niepełnoletnich zawodników 

można pobrać elektronicznie ze strony Gminy Widawa: http://www.widawa.pl lub 

otrzymać gotowe druki w sekretariacie UG Widawa. 

 

VI. System rozgrywek:  

 

System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie podany w dniu 

rozgrywek.  

 

 

VII. Przepisy: 

 Obowiązywać będą przepisy gry w piłkę nożną PZPN z wyjątkiem ,,spalonego”. 

 Zespoły rywalizują w 6 osobowych składach (bramkarz i pięciu zawodników w polu ). 

 Wymiary boiska 30 x 60 m; bramki 2 x 5 m. 

 Zmiany odbywają się systemem hokejowym. 

 Zespoły biorące udział w turnieju powinny posiadać jednolite stroje. Jeżeli drużyna 

nie będzie posiadała jednolitego stroju, bądź stroje obu drużyn będą bardzo podobne 

wówczas organizator zapewni „znaczniki”. 

 Obowiązuje gra w obuwiu piłkarskim (zakaz używania metalowych wkrętów) lub 

innym obuwiu sportowym. 

 Na boisku mogą przebywać jedynie zespoły rozgrywające mecz. Zawodnicy 

rezerwowi powinni znajdować się na ławce rezerwowych.  

 Za zwycięstwo drużynie przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt. 

 O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno:  

                a) liczba zdobytych punktów,  

                b) wyniki bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn,  

                c) ogólny stosunek bramkowy ze wszystkich spotkań uzyskany przez drużynę,  

                d) przy identycznym stosunku bramkowym decyduje większa liczba strzelonych 

                    goli, 

                e) konkurs rzutów karnych. 

 Kary dyscyplinarne :  

                a) żółta kartka – kara 2 minuty, zawodnik który otrzyma 2 żółtą kartkę w meczu  

otrzymuje kartkę czerwoną 

                b) czerwona kartka – drużyna gra w niekompletnym składzie do końca meczu, 

zawodnik otrzymujący  czerwoną kartkę pauzuje  w kolejnym meczu. 

                c) niesportowe zachowanie – wykluczenie z turnieju. 

 Gdy drużyna wycofa się z turnieju wyniki -punkty-bramki z jej udziałem są 

anulowane. 

 Drużyna, która nie stawi się na mecz (5 min. po godzinie rozpoczęcia), zostaje 

ukarana walkowerem 3:0. 

 Warunkiem zezwolenia drużyny na mecz jest minimum 4 graczy (3 w polu 

+bramkarz). 

 Czas trwania meczu uzależniony jest od systemu rozgrywek, ale wstępnie można 

przyjąć, że będzie to: 2 x 10min (5 min przerwa miedzy połowami). 

 Podczas wprowadzania piłki do gry, przepisowa odległość od piłki to 5 metrów.  

 Rzut z autu wykonuję się tylko i wyłącznie zza głowy trzymając piłkę obiema rękami i 

stojąc obiema nogami na podłożu.  Przy pomocy tego rzutu nie można bezpośrednio 

strzelić gola.  

 Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie na gwizdek.  

http://www.widawa.pl/


 Kapitan jest jedyną osobą która może prowadzić dyskusję z sędzią. 

 Wulgarne słownictwo będzie karane żółtą kartką i karą 2 min. 

 

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

 Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji  z 

turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator.  

 O wszelkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów oraz organizator. 

 Organizatorzy  nie ponoszą  odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników 

i udział w rozgrywkach osób chorych oraz za wypadki podczas turnieju. Osoby 

biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie 

badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w 

turnieju.  

 Podczas gry zabrania się noszenia zegarków, zawodnik grający w okularach, 

łańcuszkach i innych ozdobach uczestniczy w meczach na własną odpowiedzialność. 

W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę 

zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na osoby 

uczestniczące w zdarzeniu. 

 Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument 

potwierdzający ich tożsamość.  

 Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione  w powyższych 

punktach i podpunktach regulaminu odpowiedzialny jest kapitan/kierownik drużyny. 

 Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia przed meczem, lub w przerwie ma obowiązek 

sprawdzenia tożsamości zawodników. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i 

protesty drużyn nie będą weryfikowane. 

 Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w 

szatni oraz w trakcie trwania turnieju.  

 

IX. Nagrody: 

Najlepsze drużyny z miejsc I-III otrzymają pamiątkowe dyplomy i puchary. 

Pozostałe drużyny pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 
II  TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SOŁECTW 

O PUCHAR WÓJTA GMINY WIDAWA 

 

………………………………………………………………. 
NAZWA MIEJSCOWOŚCI 

………………………………..    ………………. 
kapitan/kierownik drużyny                                    telefon 

 

LP NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. PODPIS / Oświadczenie o 

zapoznaniu się z regulaminem 

1    

 

2    

 

3    

 

4    

 

5    

 

6    

 

7    

 

8    

 

9    

 

10    

 

11    

 

12    

 

13    

 

14    

 

15    

 

 

…………………………………… 
Pieczątka/ podpis sołtysa 



 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki 

 

……..........................................................................................................  

        w II Turnieju Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta Gminy  Widawa, który 

odbędzie się na Stadionie Gminnym w Widawie w dniu 19.08.2017r. Biorę 

całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w czasie 

rozgrywek.  

Oświadczam, że jest mi znany regulamin rozgrywek oraz, że nie będę rościć 

sobie żadnych praw względem organizatorów Turnieju. 

 
 

  ..................................   ...................   ......................... 
                miejscowość                                   data                                   podpis rodzica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


