
XXI TURNIEJ ORLIKÓW 

o Puchar BURMISTRZA PSZCZYNY  
Boisko  LKS ŁĄKA ,  sobota  24  s ierpnia  2019  roku 

 

 

 

 

1. CEL TURNIEJU: 

✓ Celem turnieju jest popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. 

2. TERMIN TURNIEJU 

✓ Turniej zostanie rozegrany w sobotę 24 sierpnia 2019 roku na boisku LKS ŁĄKA w Łące przy ul. Turystycznej 21.  Rozpoczęcie 

turnieju o godzinie  9:00. 

3. ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU 

W turnieju uczestniczyć mogą: 

✓ Zespoły  zawodników urodzonych  w roku 2009 i młodszych  

✓ Zawodnicy posiadający legitymację szkolną, aktualne badania lekarskie bądź zgodę rodziców na udział w turnieju 

4. ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W TURNIEJU 

✓ Drużyny  powinny przedłożyć organizatorowi listę zawodników z następującymi danymi: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer 

koszulki na czas trwania turnieju. 

✓ Każdy zespół powinien posiadać  komplet strojów piłkarskich, 

✓ Drużyny uczestniczące w turnieju pokrywają koszty dojazdu. Organizator zapewnia napoje oraz ciepły posiłek. Koszty organizacji 

turnieju ponosi organizator. Organizator nie pobiera żadnych opłat od uczestników. 

5. SYSTEM  ROZGRYWANIA TURNIEJU 

a) w turnieju uczestniczy 8 drużyn. 

b) Rozgrywki odbędą się  systemem: 2 grupy „każdy z każdym” wg ustalonego harmonogramu. 

c) Spotkania rozgrywane będą w czasie 15 minut bez zmiany stron. 

d) Podczas spotkania drużyna składa się z 6 zawodników w polu + bramkarz Skład drużyny ogranicza się do 12 zawodników. 

e) O kolejności miejsc decydują: 

✓ Zdobyte punkty, 

✓ Wynik bezpośredniego meczu, 

✓ w przypadku większej ilości drużyn z tą samą liczbą punktów tworzy się tabelę wyników pomiędzy zainteresowanymi drużynami 

✓ Różnica bramek, 

✓ Seria rzutów karnych 

f) w wypadku wyniku nierozstrzygniętego drużyny wykonują serie po trzy rzuty karne, a gdy seria rzutów karnych nie wyłoni 

zwycięzcy to wykonuje się rzuty karne do przewagi jednej bramki. 

6. SĘDZIOWIE 

✓ Obsadę sędziowską zapewnia organizator, 

✓ Zmiany zawodników mogą następować jedynie za zezwoleniem sędziego w czasie przerw w grze, 

✓ Zawodnicy mogą być wykluczeni z gry za nieprawidłowe zachowanie do 5 minut  lub cały mecz 

7. OPIEKA LEKARSKA 

✓ Zapewnia organizator w trakcie trwania turnieju 

8. NAGRODY 

✓ Za zajęcie miejsc I – V drużyny otrzymują puchary, statuetki  i dyplomy  

✓ Nagrody indywidualne otrzymują: najlepszy zawodnik turnieju, najlepszy bramkarz turnieju oraz zdobywca największej ilości 

bramek w turnieju. 

9. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

✓ Wszelkie sprawy związane z organizacją turnieju załatwić można w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu w Pszczynie przy ul. 

Basztowej 4,  tel.  032  210-38-77, 664 748 103. 

✓ Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 


