
 

           
 
 
 
 

REGULAMIN 
TURNIEJU „DZIKICH DRUŻYN” W PIŁCE NOŻNEJ 
 
 

1. Cel zawodów:                                                                                                                                                   

- popularyzacja aktywnego wypoczynku w czasie wakacji,  

- krzewienie idei fair-play. 

2. Organizatorem rozgrywek jest Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, 

www.zcas.zlotow.pl 

3. Miejsce i termin zawodów: boisko ORLIK przy ul. Mickiewicza 18 w Złotowie. Termin: 

5, 7 i 9 lipca 2021 br., godz. 12:00. 

4. W lidze mogą wziąć udział osoby w wieku do 15 lat (rocznik 2006 i młodsi). Uczestnicy 

biorą udział w lidze wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna, dostarczoną do 

organizatora przed rozpoczęciem turnieju. 

5. Udział w lidze jest BEZPŁATNY.  

6. System rozgrywek – w zależności od ilości zgłoszeń zespołów. 

7. Drużyny grają w 6-osobowych składach: 5 zawodników w polu + bramkarz; 

maksymalnie drużyna może liczyć do 8 zawodników. 

8. Zawodnicy grają w płaskim obuwiu typu halowego lub turf. 

9. W zawodach mogą być zastosowane wobec zawodników indywidualne kary upomnienia  

(2 minuty) lub wykluczenia (czerwona kartka) – w zależności od ciężaru przewinienia.                                                     

10. Drużyna grająca w osłabieniu (kara napomnienia – 2 minut) po stracie bramki może 

uzupełnić skład o brakującego zawodnika. Zmiany podczas meczu odbywają się 

systemem hokejowym. 

11. Rzuty wolne pośrednie, bezpośrednie i rożne wykonywane są zgodnie                             

z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem odległości 5 m. przez zawodnika 

przeciwnej drużyny. 

12. Bezwzględnie zabrania się stosowania wślizgów - karane będzie to rzutem wolnym 

pośrednim.            



13. Wrzut z linii bocznej wykonuje się przez podanie piłki nogą, bez możliwości zdobycia 

bezpośrednio bramki. Przy wykonaniu wrzutu piłka musi znajdować się poza liniami 

bocznymi, a zawodnicy drużyny przeciwnej min. 2 m od piłki. 

14. Wprowadzenie piłki przez bramkarza do gry następuje sposobem dowolnym.  

15. Nie obowiązuje przepis o spalonym. 

16. O kolejności w tabeli grupowej decyduje: 

− ilość zdobytych dużych punktów, 

− wyniki bezpośrednich spotkań /mała tabela/, 

− stosunek bramek /różnica/, 

− ilość strzelonych bramek, 

− dodatkowy mecz. 

17. Każdy zawodnik gra z własnej nieprzymuszonej woli, wobec czego organizatorzy nie 

ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieszczęście, uszczerbek na zdrowiu 

spowodowany zdarzeniem w trakcie ligi. W turnieju mogą brać udział tylko zawodnicy 

nie mający przeciwwskazań zdrowotnych. 

18. PRZYJMOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE KOMPLETNE ZGŁOSZENIA DRUŻYN na adres                

e-mail: sport.zcas@zlotow.pl lub w dniu 5 lipca w godz. 11.30-12.00 na boisku Orlik. 

19. Dodatkowo, w środę 7 lipca w przerwie między meczami zostanie przeprowadzony 

dla chętnych konkurs umiejętności piłkarskich.  

20. Sprawy nie uwzględnione w regulaminie regulują przepisy porządkowe kompleksu 

sportowego przy al. Mickiewicza 18 w Złotowie oraz przepisy piłki nożnej PZPN. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych uzupełnień regulaminu oraz jego 

ostatecznej interpretacji. 

                                                                                    

      

        ORGANIZATOR 


