
 

 
REGULAMIN  

TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA FROMBORKA 2021 
w ramach akcji „SZCZEPIMY SIĘ” 

 
1. Cel: 

- popularyzacja piłki nożnej w naszym środowisku lokalnym; 
- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego; 
- popularyzacja zdrowej, sportowej rywalizacji; 

2. Organizator: 
Urząd Miasta i Gminy Frombork, Centrum Kulturalno - Biblioteczne we Fromborku, Klub Sportowy 
Zalew Frombork 

3. Termin i miejsce: 
23.10.2021r. (sobota) godz. 10.00 - Boisko Orlik 2012 we Fromborku przy ulicy Młynarskiej 

4. Uczestnictwo: 
Prawo startu mają zawodnicy zarówno niezrzeszeni jak i zrzeszeni w klubach sportowych, turniej 
będzie się odbywał w 2 kategoriach wiekowych: 

• rocznik 2005 - 2009 

• rocznik 2010 - 2012 
5. Zgłoszenia: 

W Turnieju może wziąć udział maksymalnie 8 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń) w związku  
z aktualnymi obostrzeniami związanymi z COVID-19. 
Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą osobiście w biurze Orlika we Fromborku przy ul. Młynarskiej.   
Pisemne zgłoszenie drużyny dokonuje kapitan najpóźniej do dnia 16.10.2021 r. Na liście należy podać 
imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt (kapitana) z organizatorem, numer telefonu 
komórkowego, ostateczną listę zatwierdza Organizator. 

6. System rozgrywek: 
System rozgrywek uzależniony będzie od ilości drużyn. 

7. Rejestracja: 
Rejestracja drużyn w dniu zawodów najpóźniej do godz. 9.45. 

8. Klasyfikacja: 
 O ostatecznej kolejności w tabeli rozgrywek decyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku 
uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu decydują: 

a. korzystniejszy bilans spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 
b. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 

rozgrywek, 
c. przy dalszej równości, większa ilość zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu 

rozgrywek, 
d. za każde wygrane spotkanie przyznaje się drużynie 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegrane 0 pkt. 
9. Nagrody: 

Puchary, medale, dyplomy 
10. Przepisy: 

Drużyna liczy 6 graczy (5+1). Obowiązuje strój sportowy i obuwie (obuwie z małymi korkami  
z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego). Turniej odbywał się będzie zgodnie  
z obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną. Nie obowiązuje przepis o spalonym. Rzut karny 
wykonuje się z linii pola karnego. Zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym i powinny 
odbywać się w strefie zmian (przy linii końcowej boiska). Rzut z autu jest rzutem wolnym pośrednim, 
wykonywany jest nogą, piłka stojąca, ustawiona na lub przed linią boczną boiska, ale nie dalej niż  
0,5 m od niej. Grę z autu zawodnik musi wznowić nie później niż po upływie 5 sekund, gdy piłka 
znajduje się ustawiona do wznowienia gry. Gra wślizgiem jest niedozwolona i zabroniona. 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. 
Jedynie bramkarz w polu karnym może interweniować prawidłowym wślizgiem. 


