
Turniej Trzech Boisk 

w piłkę nożną  

 DOPIEWO, 2020r. 

 

 

Regulamin 

 

1. Cel imprezy:  

•Popularyzacja sportu  

•integracja miłośników piłki nożnej 

2. Organizator: 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie 

3. Boiska w poszczególnych turniejach 

I turniej - Hala Sportowa w Dopiewie ul. Polna 1a  

- boisko o wymiarach 40mx20m 

- bramki 3mx2m 

- piłka halowa rozmiar 4 

II turniej - Boisko piaszczyste na Owocowej Plaży w Zborowie  

- boisko o wymiarach 27mx12m 

- bramki 3mx2m  

- piłka soccer’a rozmiar 5 

III turniej – Boisko ORLIK 2012 w Skórzewie  

- boisko o wymiarach 60mx30m  

- bramki 5mx2m  

- piłka do gry na trawie rozmiar 5  

4. Zgłoszenia do rozgrywek  

W turniejach biorą udział zespoły zrzeszone max. w A klasie lub niezrzeszone (grupy 

zorganizowane, zakłady pracy itp.). W każdym zespole może grać jeden zawodnik grający 

powyżej A klasy.  

Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu  

i przepisów gry. Zawodnicy muszą mieć ukończone 16 lat.  

Zapisy i zgłoszenia do 17 lutego 2020 roku przyjmuje: 

Mateusz Jaworski   tel. kom. 519 807 444 email: mateusz.jaworski@dopiewo.pl 

 

Wpisowe za jeden turniej wynosi 150 zł brutto , jeżeli jednak zespól dokona wpłaty za dwa 

turnieje (300 zł) i wyrazi chęć udziału w całym cyklu – trzeci turniej będzie gratis 

              Wpłaty przyjmowane są tylko i wyłącznie przelewem na rachunek bankowy GOSiR  

              najpóźniej do 19 lutego 2020r.        /numer konta: 32 9043 1012 2012 0027 5235 0002/ 

Zawody odbędą się przy udziale minimum 6, a maksymalnie 8 zespołów.  

Potwierdzeniem udziału drużyny jest wykonanie przelewu gotówki. 
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5. Organizacja rozgrywek 

•Cykl Turnieju Trzech Boisk w piłkę nożną rozgrywany będzie w 2020 roku, w trzech 

terminach i miejscach:  

-Hala Sportowa GOSiR w Dopiewie – 23 lutego 2020r.  /niedziela/ godz. 9:00 

-Owocowa Plaża w Zborowie – 10 maja 2020r. /niedziela/ godz. 11:00 

-Boisko ORLIK 2012 w Skórzewie – 7 listopada 2020r. /sobota/ godz. 9:00 

•cały cykl turniejów zakończy się finałowym podsumowaniem piłkarskich zmagań podczas 

turnieju w listopadzie  

•każdy turniej jest osobno punktowany, w zależności od miejsca zajętego w danym turnieju 

 

Punktacja za turniej:  

1 miejsce – 10 pkt. 

2 miejsce – 8 pkt.  

3 miejsce – 6 pkt. 

4 miejsce – 5 pkt.  

5 miejsce – 4 pkt. 

6 miejsce – 3 pkt. 

7 miejsce – 2 pkt.  

8 miejsce – 1 pkt.  

 

•punktacja jest stała, bez względu na ilość drużyn biorących w turnieju   

•za zwycięstwo w całym cyklu rozgrywek przewidziany są puchary oraz nagrody dla całej 

drużyny 

•w przypadku równej ilości punktów o końcowej klasyfikacji decydują: 

- większa ilość zwyciężonych turniejów 

- klasyfikacja zajętych miejsc w poszczególnych turniejach   

•w pierwszej fazie rozgrywek mecze odbywają się w 2 grupach eliminacyjnych 

Drużyny rozgrywają mecze systemem „każdy z każdym”. 

•podział na grupy odbędzie się poprzez wcześniejsze losowanie przez organizatora 

•o kolejności w tabeli decyduje: 

-większa liczba zdobytych punktów 

- wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy drużynami (w przypadku 3 drużyn „mała tabela” 

uwzgledniająca wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy tymi drużynami) 

- większa liczba goli „dodatnich” (różnica miedzy strzelonymi a straconymi brakami) 

-większa liczba strzelonych bramek 

-losowanie 

- po dwa najlepsze zespoły z grupy awansują do półfinałów i grają „na krzyż” 1A- 2B i 1B-2A 

- zespoły, które zajmą III miejsca w grupie grają o miejsce 5 

-miejsca IV zagrają o miejsce 7 

- mecze rundy finałowej muszą wyłonić zwycięzcę. W przypadku remisu w regulaminowym 

czasie gry zwycięzcę wyłoni seria rzutów karnych (po 3 rzuty karne każda drużyna, a jeżeli  

te nie przyniosą rezultatu – seria do skutku po jednym rzucie karnym) 

6. Wybrane przepisy gry 

•Zespoły rozgrywają swoje mecze: 

-na hali w 5 osobowych składach (4 zawodników w polu + bramkarz) 

-na boisku piaszczystym w 4 osobowych składach (3 zawodników w polu+ bramkarz) 

-na boisku ORLIK w 6 osobowych składach (5 zawodników w polu+ bramkarz)  

•ilość zmian jest nieograniczona i nie wymaga przerwy w grze  



•czas gry – uzależniony od miejsca rozgrywania zawodów 

•zawodnicy muszą występować w jednolitych strojach sportowych z numerami, w obuwiu 

przeznaczonym do gry w hali lub dostosowanym do gry na sztucznej trawie 

•Sędzia ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika, który nie spełnia tych warunków 

•stosuje się następująca gradację kar: 

-upomnienie słowne 

-wykluczenie dwuminutowe 

-wykluczenie do końca meczu (czerwona kartka) 

-kara dwuminutowa zostaje anulowana, gdy drużyna osłabiona brakiem jednego zawodnika 

straci bramkę  

 •rzut karny wykonywany jest z odległości wyznaczonej przez sędziego 

 

W turniejach sędziują osoby wyznaczone przez WZPN. Pozostałe przepisy zgodnie  

z przepisami PZPN.  

7. Postanowienia końcowe 

• Podane dane uczestników - zespołów biorących udział w turniejach i wyrażenie zgody  

na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi polegającej  

na przeprowadzeniu imprezy pod nazwą Turniej Trzech Boisk w dniach: 

23 lutego 2020 roku w godzinach 9.00 – 15.00 na terenie hali sportowej GOSiR w Dopiewie 

10 maja 2020 roku w godzinach 11:00-16:00 na Owocowej Plaży w Zborowie 

7 listopada 2020 roku w godzinach 9:00-15:00 na Boisku ORLIK 2012 w Skórzewie 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo, NIP: 7772954039.  

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym  

dla realizacji Turnieju Trzech Boisk.  

Każdy z Państwa biorący udział w turnieju Trzech Boisk ma prawo dostępu do treści swoich 

danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

 

•uczestnicy wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć podczas zawodów oraz ich publikację na 

stronach internatowych organizatora i innych mediów 

• Do udziału w turnieju dopuszczona jest drużyna, która spełniła wszystkie wymogi dotyczące 

zgłoszenia drużyny oraz wniosła opłatę startową 

•Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców na udział w turnieju 

• Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji lub walkower 

(5:0), Karę orzeka organizator. W przypadku stwierdzenia w jakiejkolwiek fazie rozgrywek 

grupowych grę nieuprawnionego zawodnika, wszystkie wcześniej rozegrane mecze  

z udziałem tego zawodnika będą zweryfikowane jako walkower dla drużyny przeciwnej (bez 

względu na wynik tych meczów)  

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za udział w rozgrywkach 

osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki tych wypadków w czasie 

gry,  

na czas turnieju w zakresie ubezpieczenia OC i NW uczestnicy turnieju ubezpieczają się sami 

• Drużyna zgłaszająca protest musi dostarczyć go na piśmie do organizatora zaraz po meczu. 

Organizator rozstrzyga spór do czasu następnego meczu drużyn, których spór dotyczy  

• Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie przed jak i w trakcie trwania turnieju. 


