
REGULAMIN I Gminnego Turnieju Piłki Nożnej 

w Małej Wsi 

 

§1  

Organizacja turnieju 

1. Organizatorzy: Urząd Gminy Mała Wieś, Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi, 

2. Patronat Honorowy: Wójt Gminy Mała Wieś 

3. Celem turnieju jest popularyzacja sportu, aktywnego wypoczynku oraz integracja 

mieszkańców. 

4. Uczestnicy – mieszkańcy Gminy Mała Wieś  

5. Miejsce i termin rozgrywek: Boisko sportowe im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi, ul. 

Piekarnicza 1, 11.09.2021 godz.14.00 

6. Drużyny zgłaszają się na godz. 13.30  

7. W przypadku nie zgłoszenia się drużyny do godz. 13.45, skutkuje wykluczeniem z rozgrywek. 

8. Zobowiązania Organizatora turnieju: 

a) czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i prawidłowym przebiegiem turnieju, 

b) rozstrzyga sprawy sporne i protesty, 

c) zapewnia sędziego, opiekę medyczną, sprzęt do gry oraz boisko,  

d) ustala system rozgrywek, 

9. Decyzje organizatorów dotyczące spraw spornych i protestów są ostateczne. 

10. Przystąpienie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju. 

11. Każda drużyna może zgłosić 9 zawodników (zapraszamy do udziału również Panie).  

12. Na terenie rozgrywek panuje stanowczy zakaz wnoszenia i spożycia alkoholu, środków 

odurzających i nikotynowych.  

13. Organizatorzy mają prawo do wyproszenia osób lub drużyn łamiących regulamin turnieju. 

14. Turniej odbędzie się przy zgłoszeniu co najmniej 8 drużyn.  

 

§2  

Warunki uczestnictwa oraz przebieg rozgrywek 

1. Turniej skierowany jest do drużyn wystawionych przez Sołectwa oraz Organizacje 

Pozarządowe z terenu Gminy Mała Wieś (każde sołectwo może zgłosić tylko jedną drużynę 

w porozumieniu z sołtysem, a Organizacja Pozarządowa w porozumieniu z Prezesem). 

2. Z uwagi na amatorski tryb spotkania, Piłkarze z Klubu Spójnia Mała Wieś, mogą wziąć udział 

w spotkaniu jedynie jako uczestnicy poszczególnych sołectw w których zamieszkują.   

3. W celu sprawnej komunikacji w sprawach organizacyjnych a także rozstrzygania spraw 

spornych, każda drużyna typuje kapitana, który powinien być wskazany w karcie 

zgłoszeniowej.  

4. Drużyna zgłasza do rozgrywek minimum sześć osób,  nie więcej jednak niż dziewięć.   

W przypadku drużyny sołeckiej- każdy uczestnik musi posiadać stały meldunek na terenie 

reprezentowanego sołectwa, a w przypadku organizacji pozarządowej- meldunek na terenie 

gminy Mała Wieś.  

5. Udział w turnieju tylko dla zawodników pełnoletnich!  

6. Uprawnionym do gry jest wyłącznie zawodnik wpisany do karty zgłoszeniowej jednej drużyny 

i posiadający dowód tożsamości przy sobie. 

7. Drużyny występują w sześcioosobowych składach (bramkarz + 5 zawodników w polu). 

8. Turniej będzie rozgrywany na dwóch boiskach.  

9. System rozgrywek ustalony ostanie przez Sędziów i Kapitanów drużyn w zależności od ilości 

zgłoszonych drużyn.   

10. Organizacja rozgrywek składa się z rundy  grupowej, półfinału  oraz finału. 

11.  Drużyna otrzymuje za zwycięstwo 3 punkty, za remis 1 pkt., przegrana (w tym walkowerem) 

0 pkt., wygrana walkowerem 3 pkt. 

12. Drużyna sformowana niezgodnie z regulaminem przegrywa mecz walkowerem. 

13. Czas trwania meczu: 2 x 15 minut.  

14. Kolejność w tabeli ustala się na podstawie: 

a) ilości zdobytych punktów, 



b) wyniku bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku 3 lub więcej 

drużyn “mała tabela” uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków), 

c) ilości goli wynikającej z różnicy goli zdobytych i straconych, 

d) ilości zdobytych goli w turnieju, 

e)  rzutów karnych. 

15. Ze względu na bezpieczeństwo i nawierzchnię boisk obowiązuje obuwie przeznaczone dla tego 

typu nawierzchni. Nie dopuszcza się korków z wkrętami metalowymi. 

16. Rażące nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu grozi drużynie dyskwalifikacją. 

17. Organizator nie zapewnia strojów sportowych. 

18. Turniej rozegrany zostanie do wyłonienia jednego zwycięzcy, w przypadku remisu, zostaną 

przeprowadzone dogrywki. 

19. Nad prawidłowością przebiegu turnieju czuwać będą sędziowie. Sędziowie turnieju zastrzegają 

sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 

 

§3  

Zapisy 

1. W celu zgłoszenia drużyny do turnieju, należy przesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia wraz ze 

zgodą na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku do dnia 24.08.2021 r. do 

godziny 16.00 na adres: GCK MultiOsada w Małej Wsi, ul. Warszawska 31, 09-460 Mała 

Wieś lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy GCK MultiOsada (od poniedziałku do piątku 

w godz.8.00-18.00). 

2. Kartę zgłoszenia potwierdza podpisem Kapitan Drużyny  

3. Dopuszcza się możliwość zmian w składzie drużyny najpóźniej do chwili rozpoczęcia turnieju. 

 

§4  

Nagrody 

1. drużynowe: puchary za  I, II, III i IV miejsce.  

2. Indywidualne: statuetki dla najskuteczniejszego strzelca i najskuteczniejszego bramkarza 

(wyboru dokonują organizatorzy wspólnie z kapitanami drużyn oraz niezależnym jury). 

 

§5   

Postanowienia ogólne 

1. Każdy z uczestników Turnieju ma obowiązek sprawdzić swój stan zdrowia pod kątem 

możliwości udziału w imprezie sportowej we własnym zakresie co potwierdza podpisem na 

karcie zgłoszenia.  

2. Wszyscy zawodnicy grają na własną odpowiedzialność. Ze względu na amatorski charakter 

imprezy organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje odniesione przez 

zawodników podczas turnieju oraz ich skutki.  

3. Zgłoszeni zawodnicy maja obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju. 

4. Organizatorzy turnieju zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 

5. Kontakt do organizatora: 570-604-310: 570-604-620 

6. W przypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej ilości drużyn, Organizatorzy mają prawo 

odwołać turniej.  

7. Sprawy, które nie są uregulowane w Regulaminie lub konieczne zmiany postanowień 

Regulaminu na bieżąco będą uzgadniane i rozstrzygane przez organizatorów wspólnie z 

kapitanami drużyn. 

 

 

 

 

Organizatorzy: 

 

Wójt Gminy Mała Wieś     Dyrektor GCK MultiOsada w Małej Wsi 

Zygmunt Wojnarowski                        Ewa Stefaniak 


