
REGULAMIN 

I TURNIEJU PIŁKARSKIEGO  

MINI CUP -  EDYCJA WIOSNA 

 

§1 Organizator 

1. Organizatorem Turnieju piłkarskiego MINI CUP – EDYCJA WIOSNA zwanego 

„Turniejem” jest Klub Sportowy KS ACTIVUM SPORTS zwanego dalej 

„Organizatorem”. 

§2 Cel 

1. Celem Turnieju o jest integracja lokalnej społeczności, promocja sportowej 

rywalizacji i propagowanie piłki nożnej jako aktywnego spędzania czasu wolnego. 

§3 Zgłoszenie do rozgrywek 

1. Turniej zostanie rozegrany w dniu 10 kwietnia 2016r na obiekcie sportowym typu 

orlik w Zamieniu. 

2. Rozpoczęcie Turnieju godzina 12:00. 

3. Drużyna zgłasza się do rozgrywek drogą mailową na adres: 

ksactivumsports@gmail.com lub pod numer telefonu: 518-299-529- Marcin.  

4. O udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata wpisowego. 

5. Wpisowe za udział w Turnieju wynosi 150 złotych. 

6. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek wymaga wypełnienia karty drużyny, dostępnej 

na stronie www.ksactivumsports.pl i przekazania jej Organizatorowi w dniu 

zawodów. 

7. Wpłaty należy dokonać tylko i wyłącznie przelewem na konto bankowe: 

 Nr konta: 47 2030 0045 1110 0000 0420 1590 

Klub Sportowy KS ACTIVUM SPORTS w Maliszewie; 

Ul. Wspólna 109, 05-300 Mińsk Mazowiecki; 

Tytułem: nazwa drużyny – MINI CUP – WIOSNA 

8. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania 

regulaminu i przepisów gry. 

9. W wypadkach nie przestrzegania regulaminu Turnieju przez drużynę bądź 

poszczególnych zawodników, Organizator ma prawo do usunięcia zespołu bądź 

zawodników z rozgrywek. 

10. Drużyna składa się minimalnie z 6, a maksymalnie z 10 zawodników. 

11. Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. 
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12. Zawodnicy mogą być zgłaszani tylko przed rozpoczęciem rozgrywek( Przed 

pierwszym meczem). 

13.  Zawodnicy biorący udział w Turnieju zobowiązani są podpisać oświadczenie o 

stanie zdrowia karty dostępne w dniu zawodów. 

14. Każdy zawodnik/drużyna odpowiedzialny jest za własne ubezpieczenie OC i gra 

na własną odpowiedzialność. 

15. Zawodnik, który nie ukończył 18 roku życia musi posiadać pisemną zgodę 

prawnych opiekunów. 

16.  W Turnieju może wziąć udział zawodnik, który ukończył 16 rok życia. 

§4 Organizacja rozgrywek 

1. Za organizację rozgrywek Turnieju odpowiedzialny jest Organizator. 

2. Oficjalnym źródłem informacji o rozgrywkach i decyzjach Organizatora jest strona 

internetowa www.ksactivumsports.pl i emaile rozsyłane przez Organizatora na 

adresy lub numery kontaktowe podane w kartach zgłoszeniowych drużyn. 

3. W rozgrywkach wystartują zespoły podzielone na grupy I i II. W każdej grupie 

występować będzie 5 zespołów, które rozegrają mecze systemem „każdy z 

każdym”. Po zakończeniu rozgrywek grupowych, po dwa najlepsze zespoły z 

każdej grupy awansują do fazy play-off. 

4. Mecze w fazie grupowej będą trwały 15 minut.  

5. Mecze w fazie play-off będą trwały 24 minuty (2 połowy po 12 minut). 

6. W I etapie fazy play-off (półfinały) zwycięzca grupy I rozegra mecz ze zdobywcą 

drugiego miejsca w grupie II i odwrotnie. 

7. W II etapie fazy play-off (finał), zagrają ze sobą odpowiednio zwycięzcy i 

przegrani meczy rozgrywanych w ramach I etapu fazy play-off. 

8. Kapitan drużyny jest zobowiązany do zgłoszenia się do sędziego stolikowego po 

każdym meczu, w którym zagrała jego drużyna, w celu weryfikacji wyniku. 

9. Dokładna rozpiska rozgrywek zostanie zamieszczona na stronie 

www.ksactivumsports.pl do dnia 8 kwietnia 2016r. lub po zgłoszenia się 

wszystkich drużyn ( kapitanowie drużyn dostaną drogą emailową rozpiskę ) 

10. Wszelkie protesty muszą być składane do Organizatora w formie pisemnej 

(osobiście) najpóźniej w ciągu 30 minut od daty meczu/zdarzenia. 

11. Na rozpatrzenie protestu i wydanie decyzji Organizator ma maksymalnie 15 

minut. 
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§5 Przepisy gry 

1. Do rozpoczęcia meczu potrzeba minimum 6 zawodników w zespole. 

2. Jeżeli na wskutek wykluczeń podczas meczu, za żółte i czerwone kartki, na 

boisku zostanie mniej niż 5 zawodników w danym zespole, sędzia przerywa mecz 

i przyznaje walkowera 0:5 na korzyść drużyny przeciwnej, bądź zachowuje 

korzystniejszy wynik z boiska.  

3. Zmiany podczas meczu są nieograniczone oraz mogą być przeprowadzone w 

dowolnym momencie gry. Zmiany można dokonać tylko w strefie zmian (za linią 

końcową po stronie własnej bramki). Rezerwowy może wbiec na boisko tylko i 

wyłącznie po opuszczeniu boiska przez zawodnika z pola gry w strefie zmian. W 

razie zbyt szybkiego wbiegnięcia na boisko przez rezerwowego, sędzia przerywa 

grę, dyktuje rzut wolny pośredni z miejsca gdzie nastąpiło przewinienie oraz karze 

rezerwowego żółtą kartka. 

4. W razie celowego przerwania akcji przez rezerwowego, który wbiegł na boisko 

nieregulaminowo, otrzymuje czerwoną kartkę. 

5. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie i mogą być wykonane bez gwizdka. Na 

prośbę zawodnika wykonującego, sędzia odsuwa mur i zarządza wykonanie rzutu 

wolnego na gwizdek. Odległość muru od piłki wynosi 5m.  

6. Rzut z autu jest wykonywany nogą zza linii bocznej i jest traktowany jako rzut 

wolny pośredni. 

7. Rzut od bramki wykonywany jest przez bramkarza wyrzutem z ręki, gdy bramkarz 

złapie piłkę z akcji może wznowić grę nogą z ziemi lub wyrzutem z ręki. 

8. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m.  

9. Nie obowiązuje przepis o spalonym.  

10. W pozostałych kwestiach obowiązują przepisy gry PZPN.  

11. Dopuszcza się grę wślizgiem bezkontaktowym, gdy w pobliżu 2 metrów nie ma 

zawodnika drużyny przeciwnej. Każdy wślizg wykonany gdy w pobliżu 2 metrów 

znajduje się przeciwnik i na wskutek, którego nie dochodzi do faulu traktowany 

jest jako niebezpieczne zagranie. Przepis ten nie dotyczy bramkarza w polu 

karnym. Za wślizg uważa się zagranie, przy którym zawodnik rzuca się na 

murawę, dotyka jej pośladkami lub biodrem, nogami atakuje przeciwnika lub piłkę, 

a całość wykonana jest dynamicznie; 

 

 



§6 Kary w grze 

1. Wymiar kary zależny jest od uznania sędziego i przepisów obowiązujących w 

regulaminie. 

2. Kara obowiązuje przez cały okres jej trwania (po zdobyciu bramki przez drużynę 

nie ukaraną, kara obowiązuje do końca czasu trwania) 

3. Obowiązują kary: 1 min, 3 min, 5 min i wykluczenie z gry. 

4. Wszystkie kary oznaczają jednocześnie żółtą kartkę. Dwie kary oznaczają w 

konsekwencji czerwona kartkę a co za tym idzie wykluczenie z gry. 

5. Tylko sędzia może zezwolić na wejście zawodnika po upływie czasu kary. 

Czerwona karta powoduje automatyczne odsunięcie zawodnika od udziału w co 

najmniej jednym (następnym) spotkaniu. Każda czerwona kartka jest rozpatrywana 

indywidualnie przez Organizatorów, który w zależności od okoliczności zastosować 

karę odsunięcia od więcej niż 1 meczu aż do całkowitej dyskwalifikacji zawodnika. 

6. W przypadku czynnego znieważenia sędziego (uderzenie, oplucie itp.), sędzia 

natychmiast kończy mecz. Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower 

przeciwko drużynie, której zawodnik zawinił. 

§7 Kary organizacyjne 

1. Walkower (v.o.) to brak wymaganej regulaminem ilości (sześciu) zawodników do 

rozpoczęcia spotkania po upływie 5 minut od daty i godziny rozpoczęcia meczu. 

2. Udział w meczu nieuprawnionego do gry zawodnika skutkuje przyznaniem 

walkowera dla drużyny przeciwnej. 

3. Od przyznanego walkowera nie ma odwołania. 

4. Niesportowe zachowanie w stosunku do sędziego lub zawodnika bądź kibiców 

drużyny przeciwnej skutkuje wykluczeniem drużyny z rozgrywek włącznie. 

5. Drużyna jest odpowiedzialna za zachowanie swoich kibiców. Wobec wszystkich 

zachowań kibiców niezgodnych z regulaminem stosowane są takie same kary 

wobec drużyny, której kibicują jak w przypadku zawodników danej drużyny. 

6. Na terenie wokół boiska/szkoły zabrania się spożywania alkoholu zarówno przez 

zawodników jak i kibiców. Niezastosowanie się do tego przepisu skutkuje karą dla 

drużyny. 

7. Wszystkie drużyny zobowiązane są do zachowania czystości i porządku na 

terenie obiektu, na którym rozgrywane są mecze.  



8. Za spowodowanie szkód materialnych na terenie obiektu, na którym rozgrywane 

są mecze drużyna odpowiada materialnie do wysokości powstałej szkody w/g 

wskazania właściciela obiektu.  

9. W szczególnych przypadkach, także nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, 

Organizator ma prawo stosować odpowiednie kary (włącznie z dyskwalifikacją 

zawodnika lub drużyny). 

§8 Sędziowanie 

1. W wypadku wyjątkowej sytuacji braku sędziego na meczu Organizator ma prawo 

wyznaczyć do sędziowania inne osoby. 

2. Sędzia meczu obowiązany jest sprawdzić dowody tożsamości na żądanie 

kapitana którejkolwiek z grających drużyn - sprawdzenie takie może być 

dokonane zarówno przed, w przerwie jak i bezpośrednio po zakończeniu 

spotkania, jednak zgłoszenie to musi nastąpić przed zakończeniem spotkania. 

§9 Punktacja 

1. Wprowadza się następującą punktację: 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis, 

0 punktów za przegraną. 

2. Walkower oznacza przyznanie wyniku 0:3. 

3. O miejscu drużyny w tabeli końcowej decydują w kolejności: 

 liczba zdobytych punktów 

 wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanym drużynami 

 różnica między bramkami strzelonymi a straconymi 

 liczba strzelonych bramek 

 dodatkowe spotkanie 

 w przypadku więcej niż 2 zespołów z taką samą liczbą punktów „mała tabela” 

między zainteresowanymi zespołami 

§ 10 

Świadczenia dla drużyn podczas rozgrywek 

1. Dla każdej drużyny pamiątkowy dyplom za udział w turnieju. 

2. Woda niegazowana w butelkach 1,5 l dla każdej drużyny podczas turnieju. 

3. Pamiątkowe zdjęcie każdej Drużyny. 

4. Pamiątkowe Puchary dla zespołów które zajmą na koniec rozgrywek pierwsze 

4 miejsca oraz dla pierwszej drużyny turnieju piłka repliki Mistrzostw Europy 

we Francji marki Adidas. 

 



5. Pamiątkowe statuetki dla : 

 Król Strzelców Turnieju; 

 Bramkarz Turnieju; 

6. Zabezpieczenie medyczne podczas rozgrywania meczy; 

7. Zabezpieczenie sędziowskie wytypowanych sędziów przez Organizatora; 

§11 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzegają, że w sytuacjach nietypowych bądź 

nieuwzględnionych w regulaminie zastrzega sobie prawo do własnej 

interpretacji zaistniałego zdarzenia. 

2. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, w szczególności w 

sytuacji większej bądź mniejszej liczby zgłoszonych drużyn. 

4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym 

regulaminem i przestrzegania go podczas rozgrywek. 

5. Organizator ma pełne i wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie jeśli uzna 

to za stosowne. W przypadku wycofania się z rozgrywek którejś z drużyn, nie 

przewiduje się rozegrania dodatkowych meczów i zwrotu kosztów za 

nierozegrane mecze. 

7. Niniejszy regulamin rozgrywek I Turnieju Piłkarskiego MINI – CUP Edycja 

Wiosna jest jedyną podstawą rozgrywek. Wszystkie wątpliwe kwestie 

dotyczące protestów, kar czy innych wykroczeń rozpatrywane są przez 

Organizatora; 

8. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do rozgrywek I Turnieju Piłkarskiego 

MINI – CUP Edycja Wiosna musi podpisać osobiście ( własnoręczny czytelny 

podpis ) o stanie zdrowia zawodnika rozgrywek do braku przeciwskazań do 

udziału w powyższych rozgrywkach. ( załącznik nr 1 ) Brak oświadczenie 

skutkuje nie dopuszczeniem zawodnika do rozgrywek; 

9. Każda drużyna, grająca w rozgrywkach powinna być ubezpieczona od 

następstw nieszczęśliwych wypadków. I Turnieju Piłkarskiego MINI – CUP 

Edycja Wiosna ( w tym KS ACTIVUM SPORTS ) nie ubezpiecza zawodników 

i nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków. 

10. Organizator zapewnia sędziego podczas rozgrywek. 

11. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne. 



12. Organizator zapewnia wodę dla uczestników rozgrywek. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach 

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

czasie gry. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wypadki oraz skutki 

wypadków podczas trwania rozgrywek. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 

obiektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINI CUP - EDYCJA WIOSNA 

10 Kwietnia 2016r. 

Nazwa Drużyny………………………………………………………………………......... 

Kierownik Drużyny……………………………………………………………………….. 

Telefon:…………………………………………email:…………………………………… 

Lp. Imię Nazwisko 
Data 

Urodzenia 

Nr na 

koszulce 
Czytelny Podpis 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

C    

 

Niniejszym Oświadczam ze zapoznałem się I turnieju piłkarskiego z cyklu MINI-CUP Edycja Wiosna i w całości go akceptuję w 

imieniu własnym oraz wszystkich zawodników drużyny której jestem kierownikiem. 

……………………………………………………………………………………………… 

( czytelny podpis kierownika drużyny ) 

 

 

 

 

 

 

 



 
Oświadczenie uczestnika biorącego udział 

w I TURNIEJU PIŁKARSKIEGO  

MINI CUP -  EDYCJA WIOSNA 

10 kwietnia 2016r. 

Niniejszym zgadzam się z warunkami uczestnictwa określonymi w regulaminie i 

zgłaszam swoje uczestnictwo w I TURNIEJU PIŁKARSKIM MINI CUP -  EDYCJA 

WIOSNA. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń Organizatorów w 

trakcie rozgrywek I TURNIEJU PIŁKARSKIM MINI CUP -  EDYCJA WIOSNA. oraz 

warunków regulaminu I TURNIEJU PIŁKARSKIM MINI CUP -  EDYCJA WIOSNA. 

Oświadczam, że nie będę rościł żadnych pretensji do organizatora rozgrywek I 

TURNIEJU PIŁKARSKIM MINI CUP -  EDYCJA WIOSNA., który odbędzie się w 10 

kwietnia 2016 r. z tytułu odniesionych kontuzji. Stan zdrowia pozwala mi na udział w 

turnieju. Biorę udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.  

 
Imię …………............................ Nazwisko …........................................................  

data ur. …......................................  

adres zam. …...........................................................................................................  

data ….........................., czytelny podpis .............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oświadczenie uczestnika biorącego udział 

w I TURNIEJU PIŁKARSKIEGO  

MINI CUP -  EDYCJA WIOSNA 

10 kwietnia 2016r. 

Oświadczam, iż stan zdrowia mojego syna/córki pozwala na udział w turnieju piłki 

nożnej organizowanych pod nazwą I TURNIEJU PIŁKARSKIM MINI CUP -  EDYCJA 

WIOSNA.  Zgadzam się z warunkami uczestnictwa określonymi w regulaminie i 

zgłaszam uczestnictwo mojego syna w I TURNIEJU PIŁKARSKIM MINI CUP -  

EDYCJA WIOSNA.  Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń 

Organizatorów w trakcie rozgrywek I TURNIEJU PIŁKARSKIM MINI CUP -  EDYCJA 

WIOSNA oraz warunków regulaminu I TURNIEJU PIŁKARSKIM MINI CUP -  

EDYCJA WIOSNA.   

Oświadczam, że nie będę rościł żadnych pretensji do organizatora rozgrywek I 

TURNIEJU PIŁKARSKIM MINI CUP -  EDYCJA WIOSNA.  , który odbędzie się w 10 

kwietnia 2016 r. z tytułu odniesionych kontuzji. Biorę udział w rozgrywkach na własną 

odpowiedzialność. Wyrażam jednocześnie zgodę na udział dziecka w w/w 

rozgrywkach. 

Nazwisko i imię syna/córki: ………………………………………………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego: 

………………………………………………………………. 

data ur. …...................................... 

adres zam. …................................................................................................... 

data ….........................., 


