
Regulamin rozgrywek Turnieju 4 Aren  

Technika Grzewcza Tadeusz Krasowski 

2014 

1. Organizator  

Organizatorem Turnieju 4 Aren Technika Grzewcza Tadeusz Krasowski jest Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie. 

 

2. Miejsce 

Rozgrywki odbywać się w systemie turniejowym. Cztery turnieje odbędą się w następujących 

terminach i miejscach: 

 

WIOSNA  18.04.2014 r. /piątek/    – Stadion OSiR przy ul. Pocztowej 27, 

LATO   26.07.2014 r.  /sobota/  – Plaża Miejska w Łochowicach, 

JESIEŃ   04.10.2014 r. /sobota/  – Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2, 

ZIMA    20.12.2014 r. /sobota/  – Hala Sportowo – Widowiskowa. 

 

3. Warunki uczestnictwa 

W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy zarejestrowani i nie zarejestrowani  

w Okręgowych Związkach Piłki Nożnej. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest: 

a/ pisemne zgłoszenie zawodników,  

b/ opłacenie wpisowego w wysokości 400 zł (słownie: czterysta złotych) za cały cykl. 

c/ złożenie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rozgrywek „Turniej 4 Aren 

Technika Grzewcza Tadeusz Krasowski”. 

3.1 Każda drużyna składa się z maksymalnie 10 zawodników, tj. (4 w polu + bramkarz) + 

rezerwowi z wyłączeniem Turnieju LATO. Organizator przewiduje grę w turnieju LATO 

zespołów 3 osobowych + rezerwowi. Wszyscy zawodnicy muszą być zgłoszeni do 

organizatora najpóźniej do dnia  16.04.2013 r.  Dopuszcza się dopisanie jednego zawodnika 

do listy startujących do dnia 25.07.2014 r.  

3.2  Drużyna może zgłosić maksymalnie 4 zawodników zrzeszonych tj. (4 liga i powyżej) 

oraz 1 zawodnika młodocianego (rocznik 99) pozostali zawodnicy muszą być starsi. W 

przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana będzie pisemna zgoda rodziców. 

3.3   Zespoły zobowiązane są występować w jednakowych strojach. Bramkarz musi mieć strój 

kolorystycznie odmienny od reszty drużyny. Zalecana jest gra w ochraniaczach. 

 

4. Regulamin gry 

4.1 Bramki o wymiarze 2x5m z wyłączeniem turnieju LATO. 

4.2 Czas trwania meczu 2x12 minut z przerwą na zmianę stron. Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmiany czasu rozgrywania spotkań. 

4.3 Czas oczekiwania na drużynę przeciwną - 5 minut od ustalonej godziny rozpoczęcia 

meczu. 

4.4 Kierownik drużyny przed rozpoczęciem meczu zobowiązany jest do przekazania pełnego, 

czytelnego protokołu z imienną listą zawodników swojej drużyny sędziemu zawodów. 

4.5 Mecze odbywają się odpowiednią piłką dostarczoną przez Organizatora. 



4.6 System rozgrywek grupowy - każdy z każdym. Organizator zastrzega sobie prawo do 

zmiany systemu rozgrywania turnieju. 

4.7 W zawodach biorą udział dwie drużyny, z których każda składa się z nie więcej niż pięciu 

zawodników  (Turniej LATO, gra na piasku - drużyna 3 - osobowa).  W chwili rozpoczęcia 

gry każda drużyna musi liczyć, co najmniej trzech zawodników. Jeżeli w przypadku 

wykluczeń zawodników (włączając bramkarza) drużyna liczy mniej niż 3 zawodników grę 

należy zakończyć. 

a/ jeżeli 4 zawodników gra przeciwko 5 i zespół osłabiony traci bramkę, może uzupełnić 

skład, 

b/ jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników w polu i wpada bramka, obydwie drużyny 

uzupełniają skład, 

c/ jeżeli obie drużyny grają 3 zawodnikami i pada bramka, skład drużyny uzupełnia się tylko 

jednym zawodnikiem. 

4.8 Ilość zmian podczas meczu jest nieograniczona.  

Zawodnik, który został zmieniony może powrócić na boisko jako rezerwowy zmieniający 

innego zawodnika . 

4.9 Zmiana zawodników następuje z zachowaniem następujących warunków: 

a/ zawodnik opuszczający boisko musi przekroczyć linię boczną w obrębie strefy zmian, jego 

drużyny, 

b/ zawodnik wchodzący na boisko musi uczynić to również w obrębie strefy zmian, ale nie 

wcześniej niż zawodnik schodzący przekroczy całkowicie linię boczną. Bramkarz może 

zamienić się miejscami z zawodnikiem z pola.  

4.10 Jeżeli podczas przeprowadzania zmiany, zawodnik rezerwowy wejdzie na pole gry 

zanim zawodnik schodzący je opuści: 

a/ gra winna być przerwana, 

b/ zawodnik schodzący jest ponaglany do opuszczenia boiska, 

c/ zawodnik rezerwowy zostaje napomniany (żółta kartka), 

d/ grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca 

gdzie była piłka w chwili przerwania gry. Jeżeli miało to miejsce w polu karnym rzut wolny 

pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca położenia piłki w chwili 

przerwania gry.  

4.11 Jeżeli podczas przeprowadzania zmiany zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko lub 

zawodnik schodzący opuści je poza własna strefą zmian: 

e/ gra powinna być przerwana, 

f/ winny zawodnik zostanie napomniany (żółta kartka).  

 

5. Punktacja 

a/ 3 pkt. za zwycięstwo, 

b/ 1 pkt. za remis, 

c/ 0 pkt. za porażkę, 

d/ walkower (3:0) - minus 1 pkt ( dwa walkowery to całkowita dyskwalifikacja drużyny z 

dalszych rozgrywek). 

 

 

 



6. Punktacja ogólna 

I miejsce w etapie  – 12 pkt. 

II miejsce   – 10 pkt. 

III miejsce   – 8 pkt. 

IV miejsce   – 5 pkt. 

V miejsce   – 4 pkt. 

VI miejsce   – 3 pkt. 

VII miejsce   – 2 pkt. 

VIII miejsce   – 1 pkt 

Suma punktów z wszystkich etapów (I + II + III + IV) składa się na punktację końcową. 

6.1 Kolejność ustalana wg: 

a/ suma zdobytych punktów we wszystkich etapach, 

b/ przy równej liczbie punktów dwóch zespołów o miejscu decyduje bezpośredni bilans 

spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami we wszystkich etapach, przy trzech i więcej 

sporządza się „małą tabelę”, 

c/ różnica bramek z całego turnieju, 

d/ większa  ilość strzelonych bramek, 

e/ przy dalszej równości decyduje tabela fair-play (liczba czerwonych i żółtych kartek). 

 

7. Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie 

7.1 Rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełni 

jedno z następujących siedmiu przewinień w sposób uznany przez sędziego za nieostrożny, 

nierozważny lub przy użyciu nieproporcjonalnej siły: 

a/ kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika, 

b/ podstawia bądź próbuje podstawić nogę przeciwnikowi, 

c/ skacze na przeciwnika, 

d/ atakuje przeciwnika ciałem, 

e/ uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika, 

f/ popycha przeciwnika, 

g/ atakuje przeciwnika nogami. 

7.2 Rzut wolny bezpośredni jest również przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik 

popełni jedno z następujących trzech przewinień: 

a/ trzyma przeciwnika, 

b/ pluje na przeciwnika, 

c/ rozmyślnie dotyka piłkę ręką, 

d/ odnosi się w sposób wulgarny lub obelżywy względem sędziów, przeciwnika, publiczności 

 Rzut wolny bezpośredni wykonuje się z miejsca przewinienia. 

7.3 Rzut karny zarządza się, jeżeli jedno z powyższych dziesięciu przewinień zostało 

popełnione przez zawodnika w jego własnym polu karnym, bez względu na położenie piłki, 

zakładając, że w momencie dokonania przewinienia była ona w grze.  

7.4  Rzut wolny pośredni przyznawany jest drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz we własnym 

polu karnym, popełnia jedno z następujących czterech przewinień: 

a/ przez czas dłuższy niż 4 sekundy kontroluje piłkę w swoich rękach, zanim się jej 

pozbędzie, 

b/ dotyka rękoma piłki po raz drugi po tym, jak pozbył się jej z rąk i nie została ona dotknięta 

przez innego zawodnika, 



c/ dotyka ręką piłki po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera, 

d/ dotyka ręką piłki po otrzymaniu jej bezpośrednio z autu od współpartnera. 

7.4   Rzut wolny pośredni jest również przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik, 

zdaniem sędziego: 

a/ gra w sposób niebezpieczny, 

b/ przeszkadza w poruszaniu się przeciwnikowi, 

c/ przeszkadza bramkarzowi w zwolnieniu piłki z rąk, 

d/ popełnia jakiekolwiek przewinienie niewymienione wcześniej w tym artykule, dla którego 

sędzia przerwał grę w celu udzielenia winnemu zawodnikowi napomnienia lub wykluczenia z 

gry. Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia. 

 7.5 Przewinienia karane napomnieniem: 

a/ niesportowe zachowanie, 

b/ słowne lub czynne okazywanie niezadowolenia, 

c/ uporczywe naruszanie przepisów gry, 

d/ opóźnianie wznowienia gry, 

e/ nie zachowanie wymaganej odległości od piłki podczas wykonywania rzutu z rzutu, rzutu 

wolnego lub rozpoczęcia gry z autu, 

f/ wchodzenie lub powracanie na pole gry bez zgody sędziego, 

g/ rozmyślne opuszczenie pola gry bez zgody sędziego. 

7.6 Przewinienie karane wykluczeniem z gry: 

a/ popełnia poważny, rażący faul, 

b/ zachowuje się gwałtownie, agresywnie, 

c/ pluje na przeciwnika lub inną osobę, 

d/ pozbawia realnej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku 

bramki tego zawodnik, popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym, 

e/ pozbawia drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy zdobycia bramki, zagrywając 

rozmyślnie piłkę ręką, 

f/ używa ordynarnego, obelżywego, obraźliwego języka i (lub) gestów, 

g/ otrzymuje drugie napomnienie w tych samych zawodach, 

Zawodnik, zawodnik rezerwowy, który został wykluczony z gry, musi opuścić bezpośrednie 

otoczenie pola gry oraz strefę techniczną. 

7.7 Faule kumulowane (dotyczy tylko Turnieju ZIMA, który odbywać się będzie w Hali 

Sportowo – Widowiskowej) 

Obejmują faule karane rzutem wolnym bezpośrednim zgodnie z artykułem „Gra 

niedozwolona i niewłaściwe postępowanie”. Pierwsze pięć fauli akumulowanych 

popełnionych podczas jednej połowy jest rejestrowane w sprawozdaniu z meczu. 

Począwszy od piątego zarejestrowanego faulu jednej z drużyn w każdej połowie meczu:  

a/ drużyna, która go popełniła nie może ustawić muru obronnego, 

b/ zawodnik wykonujący rzut musi być właściwie zidentyfikowany, 

c/ bramkarz musi pozostać we własnym polu karnym w odległości, co najmniej 5 m od piłki, 

d/ pozostali zawodnicy muszą znajdować się poza linia równoległą, którą wyznacza piłka. 

Wykonanie: 

a/ zawodnik wykonujący rzut wolny musi kopnąć piłkę z zamiarem strzelenia bramki i nie 

może podawać piłki do innego zawodnika, 

b/ po wykonaniu rzutu wolnego, żaden zawodnik nie może dotknąć piłki zanim nie zostanie 

dotknięta przez bramkarza lub odbije się od słupka, poprzeczki albo opuści pole gry, 



c/ żaden rzut wolny nie może być wykonany z odległości mniejszej niż 6 m. 

7.8 Rzut karny 

Rzut karny przyznaje się przeciwko drużynie, która w obrębie własnego pola karnego, w 

czasie, gdy piłka jest w grze popełniła przewinienie karane rzutem wolnym bezpośrednim. Z 

rzutu karnego można zdobyć bramkę. Wykonawca jest właściwie zidentyfikowany. Bramkarz 

drużyny broniącej pozostaje na linii bramkowej pomiędzy słupkami zwrócony twarzą w 

kierunku wykonawcy rzutu, do czasu kopnięcia piłki. 

7.9    Kary indywidualne 

Jeżeli zawodnik ma na swoim koncie odpowiednio: 

a/ 4 żółte kartki 

b/ 7 żółtych kartek 

c/ 9 żółtych kartek 

d/ 11 i każdą następną żółtą kartkę 

zostaje odsunięty od rozgrywek na jeden mecz.  

7.10  Zawodnik, który został wykluczony - otrzymał czerwoną kartkę: 

a/ za uderzenie zostaje odsunięty na minimum 1 turniej. Kara może zostać zwiększona przez 

Regulaminową Komisję Organizatora,  

b/ za inne przewinienie zostaje odsunięty od 1 kolejki. 

7.11   Regulaminowa Komisja Organizatora składa się z: 

a/ koordynatora rozgrywek, 

b/ przedstawiciela sędziów. 

 

8. Nagrody 

a/ Drużyna, która zajmie I miejsce otrzyma nagrodę/ nagrody rzeczowe o wartości minimum 

1 000 zł (jednego tysiąca złotych).  

b/ Drużyna, która zajmie II miejsce otrzyma nagrodę/ nagrody rzeczowe o wartości minimum 

600 zł (sześćset złotych). 

c/ Drużyna, która zajmie II miejsce otrzyma nagrodę/ nagrody rzeczowe o wartości minimum 

400 zł (czterysta złotych). 

d/ Zakup nagród może zostać uzgodniony z drużynami. 

8.1 Wśród drużyn zostanie przyznana nagroda fair-play. Decyduje liczba otrzymanych 

żółtych i czerwonych kartek.  

8.2 Zawodnik z największą ilością strzelonych bramek otrzyma pamiątkową statuetkę. 

8.3 Najlepszy bramkarz  wybierany przez organizatorów otrzyma pamiątkową statuetkę. 

8.4. Podczas podsumowania klasyfikacji generalnej, po ostatnim Turnieju, każda drużyna 

otrzyma pamiątkowe puchary i dyplomy.  

8.5. Po każdy zakończonym Turnieju zwycięski zespół otrzyma puchar. 

 

9.    Sprawy różne 

9.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz w kwestiach spornych 

ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

Marzec 2014 r.  


