
XIX Turniej piłki nożnej 
Pszczyńskich Drużyn o Puchar Burmistrza  

Pszczyna, niedziela 31.01.2021 r. 
Pszczyna, hala sportowa POSiR ul. Zamenhofa 5 godz.9:00 

 
ORGANIZATOR : MIEJSKI OŚRODEK  REKREACJI i SPORTU  

W PSZCZYNIE 
 

REGULAMIN 
1. W turnieju biorą udział dwie  grupy A, B po 4 - 5   drużyn w każdej grupie ( podział zależny od 

ilości zgłoszonych drużyn) 
2. Turniej zorganizowany jest dla zawodników ( rocznik 2002 i starsi) klubów piłkarskich Gminy 

Pszczyna grających w strukturach PZPN ( do zgłoszeń wymagane są karty zawodników)  
3. W zespole zgłoszonym do gry może być maksymalnie 12 zawodników 
4. Drużyny występują na boisku w 5-cio osobowych składach (4 zawodników w polu  

+ bramkarz) 
5. Obowiązują jednolite stroje sportowe (z numerami) i odpowiednie obuwie do gry na hali 

(czyste, nie brudzące nawierzchni hali) 
6. Czas trwania jednego spotkania wynosi bez przerwy i zmian stron boiska(również zależny od 

ilości zgłoszonych drużyn):        
 a. 12 minut w meczach eliminacyjnych                                                      
 b. 12 minut w meczach półfinałowych  
 c. 12  minut w finale i meczu o 3 miejsce 

7. W grupach mecze rozgrywane zostaną systemem „każdy z każdym” , po 2 najlepsze zespoły z 
grupy awansują do ćwierćfinałów:                                              
 a.   pierwsza drużyna grupy A   gra z drugą drużyną grupy B   
 b.   pierwsza drużyna grupy B gra z drugą drużyną grupy A    
Zwycięzcy półfinałów rozegrają mecz o I miejsce, a pokonani o III miejsce 

8. O kolejności w grupie decyduje:                                                                                        
  a.   większa ilość zdobytych punktów (3 pkt. za zwycięstwo, 1 pkt. za remis)                    
  b.   w przypadku gdy dwie lub więcej drużyn zdobędzie tą samą ilość punktów  

o kolejności miejsc decyduje kolejno: bilans w spotkaniach bezpośrednich  między tymi zespołami 
(punkty, różnice bramek, większa liczba strzelonych bramek), następnie bilans ze wszystkich spotkań 
(punkty, różnice bramek, większa liczba strzelonych bramek), 
 a w ostateczności losowanie 
9. W meczach półfinałowych rozegranych systemem pucharowym w razie remisu sędzia zarządza 

strzelanie karnych (każda drużyna oddaje po 3 strzały), dalej po 1 strzale aż do skutku 
10. Konkurs rzutów karnych systemem hokejowym wykonywanych przez 

wytypowanego jednego zawodnika z klubu.  
11. Opiekę medyczną zapewnia organizator  (w trakcie trwania turnieju ) 
12. Nagrody : za zajęcie miejsca  I – IV drużyny otrzymują puchary i dyplomy 
 Nagrody indywidualne otrzymują: najlepszy zawodnik turnieju, najlepszy bramkarz 
 turnieju, zwycięzca rzutów karnych oraz zdobywca największej ilości bramek w  turnieju. 
13.  Kary indywidualne: 

a. żółta kartka – 2 min kary dla zawodnika lub do straty bramki 
b. druga żółta kartka dla tego samego zawodnika,  w konsekwencji czerwona kartka – 2 min 

kary lub do straty bramki. 
Zawodnik ukarany drugą żółtą kartką nie wraca w tym meczu na boisko. Może być zastąpiony 

zawodnikiem rezerwowym. 
c. czerwona kartka – bezpośrednia: bezwzględne 3 min kary. Zawodnik nie może brać udziału 

w tym meczu. Po 3 minutach kary może być zastąpiony zawodnikiem rezerwowym. 
Ilość meczów kary dla zawodników ukaranych czerwoną kartką zależy od Organizatora. 
d. 4 faul oraz każdy następny w danym meczu skutkuje rzutem karnym przedłużonym 

Uwagi końcowe: 
1. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom Organizatora 

turnieju w zakresie ładu i porządku na obiektach sportowych, a także do przestrzegania 
regulaminu korzystania z hali sportowej. 

2. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym 
zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kontuzji bądź innych zdarzeń 
wynikających z uczestnictwa zawodników w turnieju, a także nie odpowiada za rzeczy 
pozostawione w szatniach. 

3. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują ustalenia 
Organizatora 

 
 
 
 


