
REGULAMIN 

VIII TURNIEJU PIŁKARSKIEGO SĘDZIÓW  
O PUCHAR BURMISTRZA BRZESKA I PREZESA PODOKRĘGU 

BRZESKO – 2017 

   
1.Cel imprezy : 
- wyłonienie mistrza VIII Turnieju Piłki Nożnej Sędziów o Puchar Burmistrza Brzeska  

i Prezesa Podokręgu Piłki Nożnej w Brzesku. 
- wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sędziowskiego. 
- popularyzacja form aktywnego wypoczynku. 

 
2.Organizatorzy. 
- Kolegium Sędziów w Brzesku 

- Stowarzyszenie Sędziów Piłki Nożnej Brzesko 
- Urząd Miejski w Brzesku 

- Podokręg Piłki Nożnej w Brzesku 
 
3.Miejsce i termin – Boisko na obiektach Orlik 2012 przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku, ul. Piastowska 2, 8 lipca 2017 r. (sobota), godz. 
10.00.  
 

4.W turnieju uczestniczą Reprezentacje Sędziów Kolegiów Sędziowskich z terenu Polski i 
Słowacji oraz zaproszeni goście. W skład reprezentacji Kolegiów Sędziowskich wchodzą 
sędziowie rzeczywiści i próbni z danego Podokręgu Piłki Nożnej. 

 
5. Zespół uczestniczący w rozgrywkach musi posiadać komplet strojów i 
obuwie przystosowane do gry na sztucznej nawierzchni lub do gry na hali. 

Obowiązuje zakaz gry w korkotrampkach i twardych korkach. 
 

6. Wpisowe w kwocie 350 zł do uregulowania u Organizatora przed rozpoczęciem 

Turnieju. 
 
Zasady Turnieju 

 
1. Drużyna może zgłosić maksymalnie dziesięciu zawodników w tym bramkarz oraz 

dodatkowo dwie osoby funkcyjne. 
 
2. Mecze rozgrywane będą piłką rozmiar nr 5. 

 
3. Czas każdego meczu wynosi 10 minut bez zmiany stron. Mecze półfinałowe i finałowe 
trwają 2x6 minut z przerwą jedynie na zmianę stron. 

 
4. Drużyny biorące udział w turnieju zostaną podzielone na trzy grupy rozgrywkowe.  
Rozgrywki w grupach prowadzone będą systemem „każdy z każdym”. Z każdej grupy do 

ćwierćfinału awansują po dwie najlepsze drużyny oraz dodatkowo dwie drużyny z trzecich 
miejsc w grupach, które uzyskały najlepsze wyniki z drużynami z miejsc 1-4 w swoich 
grupach. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez drużyny z trzecich miejsc, w 

dalszej kolejności bierze się pod uwagę różnicę między bramkami zdobytymi i straconymi, 
a następnie większą ilość bramek zdobytych. W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia 
między zainteresowanymi odbędą się rzuty karne. 



Po rozgrywkach grupowych odbędzie się losowanie par ćwierćfinałowych i półfinałowych. 

Zwycięzcy grup zostaną w ćwierćfinale rozstawieni i nie mogą zagrać w ćwierćfinale z 
drużyną z tej samej grupy i ze zwycięzcą innej grupy. 
  

 
W rozgrywkach grupowych kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych 
punktów / 3 za zwycięstwo, 1 za remis /. 

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwa lub więcej zespołów, o zajętym 
miejscu decydują : 
a/ liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b/ przy równej ilości punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi i straconymi 
bramkami w spotkaniach tych drużyn, 
c/ przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach 

grupowych, 
d/ przy dalszej równości, większa liczba strzelonych bramek, 

e/ przy dalszej równości, sędzia zarządzi po 3 rzuty karne. 
 

8. Sędziów do prowadzenia turnieju deleguje Zarząd KS Brzesko. 

 
9. Przepisy gry. 

Zawody prowadzone są w oparciu o aktualne przepisy gry w piłkę nożną z 

uwzględnieniem: 
1. ilość zawodników - sześciu (pięciu z pola + bramkarz),  
2. czas gry jak w pkt 3. 

3. po aucie bocznym zawodnicy wprowadzają piłkę do gry nogą z  linii bocznej bądź 
zza linii, z takiego wznowienia gry nie można bezpośrednio zdobyć bramki, 

4. odległość zawodnika drużyny przeciwnej od wykonawcy przy stałych fragmentach 

gry powinna wynosić minimum 5 metrów. 
5. zmiany można przeprowadzać tylko w wyznaczonej strefie (tzw. hokejowe i bez 

limitu), 

6. na boisku nie może znajdować się więcej niż sześciu zawodników danej drużyny w 
przypadku złamania tego przepisu sędzia ma obowiązek wykluczyć na okres 2 minut 
zawodnika zespołu, który dopuścił się przewinienia oraz ukarać zespół rzutem 

wolnym pośrednim z miejsca, w którym znajdowała się piłka w momencie 
przerwania gry. 

7.  nieprzestrzeganie odległości od wykonawcy wrzutu lub rzutu lub też 
przeprowadzenie nieprawidłowej zmiany karane jest 2 minutową karą. 

8. Brak przepisu o spalonym 

9. Bramkarz wznawia grę z rzutu od bramki wyłącznie ręką. 
 
 kary indywidualne : 

      - 2 minuty 
            - czerwona kartka  

a)  na miejsce ukaranego czerwoną kartką, drużynie przysługuje wprowadzenie 

innego zawodnika po dwóch minutach od udzielenia kary czerwonej kartki, 
b) po stracie bramki przez drużynę grającą w osłabieniu, zawodnik odbywający karę 

może wejść wcześniej na boisko. Sytuacja ta nie ma miejsca, gdy zawodnicy obu 

drużyn jednocześnie odbywają karę, a na boisku jest jednakowa ilość zawodników, 
przepisu tego nie stosuje się w przypadku osłabienia z powodu udzielenia 
czerwonej kartki. 



c) W przypadku popełnienia wyjątkowo brutalnego faulu lub wybitnie niesportowego 

zachowania zawodnik zostanie wykluczony (czerwona kartka), a organizatorzy 
mogą podjąć decyzje o odsunięciu zawodnika od kolejnych meczów turnieju. 

 

Pozostałe zasady gry zgodne z Przepisami Gry w Piłkę Nożną – wydanie na sezon 
2016/2017. 
Wszelkie zmiany mogą nastąpić wyłącznie po akceptacji organizatora wydelegowanego z 

KS Brzesko. 
 
Postanowienia końcowe. 

 
1. Opiekunowie drużyn ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się zawodników w 

trakcie turnieju. W przypadku uszkodzeń – drużyny ponoszą odpowiedzialność 

materialną. 
2.   Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników. 

3. Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialność ponoszą Kolegia Sędziowskie 
danych zawodników. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za wypadki i ich następstwa w trakcie 

turnieju oraz w drodze na i z turnieju. 
5. Kierownicy drużyn odpowiadają za posiadanie przez zawodników aktualnych kart 

zdrowia oraz legitymacji sędziowskich. 

 
Szczegółową interpretacje regulaminu rozgrywek, zgłoszone protesty oraz sprawy nie 
ujęte w/w regulaminie pozostawia się w gestii organizatorów. 

 
Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu KS Brzesko w dniu 7 czerwca 2017 
r. 

 
ZARZĄD KOLEGIUM SĘDZIÓW BRZESKO 

 

 

 


