Regulamin Otwartego Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar „ Orlika”
pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.
1. Organizatorzy:
MGOKSiR w Sokołowie Młp. , Animator Orlika
2. Termin rozegrania turnieju:
06 sierpień 2017 r., początek godz. 17:00
3. Miejsce rozgrywania turnieju:
Kompleks boisk sportowych „ Orlik” w Sokołowie Młp.
4. Celem turnieju jest:
a) popularyzacja piłki nożnej jako formy rekreacji ruchowej;
b) zachęcenie mieszkańców do spędzenia aktywnie wolnego czasu poprzez
zabawę i rywalizację;
c) wypełnienie wolnego czasu dla młodzieży oraz dorosłych poprzez aktywny
udział w rozgrywkach sportowych.
5. Zasady rozgrywek:
a) zespół liczy max 12 zawodników( powyżej 18 roku życia)
b) czas gry oraz system rozgrywek w zależności od ilości zgłoszonych drużyn
c) maksymalna liczba zawodników czynnie grających w lidze PZPN (zrzeszeni
w klubach sportowych)- 2
d) w meczach turnieju piłki nożnej na Orliku za grę zgodną z przepisami
odpowiada sędzia,
e)ilość zawodników na boisku 5+1 bramkarz
6. Przypisy gry odmienne od obowiązujących:
a) nie obowiązuje przepis o spalonym;
b) rzut karny wykonuje się z punktu wyznaczonego przez sędziego;
c) zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym.
d) nowy zawodnik może wejść na plac gry dopiero po opuszczeniu go przez
zawodnika schodzącego;
e) gra wślizgiem jest niedozwolona i zabroniona tzn. dozwolona jest jedynie
gra wślizgiem bezkontaktowym w sytuacji, gdy w pobliżu nie znajduje się
zawodnik drużyny przeciwnej;
f) każdy wślizg w kontakcie z przeciwnikiem traktowany jest, jako faul i
dyktowany jest za niego rzut wolny bezpośredni, zaś w sytuacji, gdy ma on

miejsce w obrębie pola karnego, sędzia dyktuje rzut karny;
7. Postanowienia końcowe:
a) zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku
użytkowania boiska do gry niezgodnie z regulaminem;
b) organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i
kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju;
c) organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione podczas zawodów.
d) organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu. W przypadku
istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach w
regulaminie;
e) wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i
przestrzegać go podczas rozgrywek. Zgłoszenie zespołu – drużyny do
rozgrywek jednoznaczne jest z akceptacją tego regulaminu.
f) organizator w trakcie turnieju zapewnia sędziego oraz opiekę medyczną.
g)uczestnicy nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału w Turnieju Piłki
Nożnej
8. Nagrody:
a) drużyny za zajęcie I-III miejsca otrzymają puchary , nagrody oraz dyplomy;
b) drużyny za zajęcie dalszych miejsc otrzymają pamiątkowe dyplomy.
c) podczas turnieju wyłonieni zostaną: najlepszy bramkarz i najlepszy
zawodnik turnieju.

