
 Przepisy gry i ustalenia obowiązujące podczas turnieju dzikich drużyn o 

Puchar Wójta Gminy Kozłów – 16.07.2016 

Drużyna w czasie meczu występuje w jednolitych strojach (bramkarz musi grać w 

stroju odróżniającym się kolorystycznie od strojów drużyn) oraz w obuwiu 

„halowym”.  

Zespoły na boisku  grają w składach – 5 zawodników w polu + bramkarz. 

Zmiany zawodników w trakcie gry prowadzone są w systemie „hokejowym” w 

„strefie zmian”. 

Mecze będą rozgrywane piłką nożną o rozmiarze 5  

Piłkę do gry bramkarz wprowadza nogą z pola bramkowego (tzw. piątki). 

Rzut karny wykonywany jest z 9 metrów od linii bramkowej.  

Obowiązuje odległość, zawodnika drużyny broniącej, 7 metrów od piłki przy 

wykonywaniu stałych fragmentów gry.  

Obowiązuje zakaz atakowania od tyłu. 

Przepis o spalonym nie obowiązuje.  

Kary dla zawodników:  

Pierwsza kara w meczu drużyna gra w osłabieniu 2 minuty 

Druga kara w meczu otrzymana przez tego samego zawodnika drużyna 

gra w osłabieniu przez 5 minut. 

Czerwona kartka – zawodnik jest wykluczony z gry w danym meczu, 

chyba, że organizator na podstawie wniosku Sędziego zadecyduje o 

podwyższeniu kary o kolejne mecze. 

W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do Sędziego ma tylko i wyłącznie 

oznaczony opaską Kapitan drużyny. Dyskusje innych zawodników będą 

traktowane jako nie sportowe zachowanie. 

W sprawach nie wymienionych obowiązują przepisy ustalone i respektowane 

przez PZPN 

 

a. Klasyfikacja zespołów. 

Punktowanie w Turnieju jest następujące:  

Za każde wygrane spotkanie grupowe przyznaje się drużynie 3 pkt., za remis 1 

pkt., za przegrane 0 pkt.  

Kolejność zespołów w tabeli ustala się wg przyznanych punktów. W przypadku 

uzyskania równej ilości punktów o miejscu decyduje wynik meczu pomiędzy 

zainteresowanymi drużynami. W dalszej kolejności różnica bramek.  

Turniej bedzie rozgrywany w systemie każdy z każdym a o wynikach zadecyduje 

końcowa tabela 

b. Przepisy końcowe. 

Zabrania się wnoszenia na teren obiektu rozgrywania Turnieju napojów 

alkoholowych.  

Drużyny uczestniczące w Turnieju ubezpieczają zawodników we własnym 

zakresie.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas turnieju 

i za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.  

Za usterki stwierdzone, po zakończeniu Turnieju, w szatniach odpowiedzialność 

ponoszą drużyny.  

 Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje organizatorowi. 


