
REGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR 

BURMISTRZA MIASTA PSZÓW 

 

1. Organizatorem turnieju jest Urząd Miasta Pszów (animatorzy boiska Orlik). 

2. Turniej zostanie rozegrany w niedzielę 09.06. 2013 na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” w 

Pszowie przy ul. Kraszewskiego w godzinach 10 – 15. 

3. W turnieju mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. 

4. W turnieju może wziąć udział 8 drużyn (o kolejności decyduje data zgłoszenia), które zostaną 

podzielone na 2 grupy A i B. Mecze w grupach rozegrane zostaną systemem „każdy z każdym” (czas 

gry 1x15min.). O kolejności w grupach decydują: punkty, bezpośredni mecz, bilans bramkowy, ilość 

bramek zdobytych, dodatkowe rzuty karne. 2 drużyny z każdej grupy przechodzą do drugiej rundy, w 

której rozegrają mecze półfinałowe (1A : 2B  i 1B : 2A , czas gry 2x10min.) oraz finał (2x10min.), w 

przypadku remisu decydują rzuty karne – 3 serie.  

5. Każda drużyna może liczyć max. 10 zawodników (7 + 3 rezerwowych). Kapitan drużyny 

zobowiązany jest dostarczyć animatorom imienną listę zawodników oraz telefon kontaktowy. Na 

kilka dni przed turniejem zostanie  zorganizowane spotkanie, na którym rozlosowane zostaną grupy. 

6. Organizator turnieju zabezpiecza obsadę sędziowską oraz opiekę medyczną (członkowie drużyn 

ubezpieczają się na swój koszt). Rozgrywki zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy PZPN, 

odpowiednio dostosowane do boiska typu ORLIK. 

7. Nagrodą w turnieju jest Puchar Burmistrza Miasta Pszów za zajęcie 1 miejsca. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju lub jego części z przyczyn od niego 

niezależnych. 

9. Uczestników turnieju obowiązuje zakaz palenia papierosów na terenie obiektu oraz całkowity 

zakaz spożywania alkoholu na obiekcie jak i poza nim. Ponadto każdy z uczestników zobligowany jest 

do kulturalnego zachowania i przestrzegania podstawowych norm społecznych. 

10. Organizator może wykluczyć poszczególnych zawodników, bądź też cały zespół, za rażące 

naruszenie postanowień regulaminu. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odszkodowania za zaginione mienie i 

przedmioty osobiste uczestników turnieju. 

12. O pozostałych sprawach, które nie zostały ujęte w powyższym regulaminie decyduje organizator. 


