
REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR WÓJTA GMINY SŁOPNICE  
W PIŁCE NOŻNEJ 2019 

 

 

1. Zgłoszenie drużyny do turnieju oznacza automatyczną akceptację regulaminu 

rozgrywek turnieju o Puchar Wójta Gminy Słopnice w piłce nożnej 2019. 

2. Warunkiem wstępu na boisko, jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego tj. 

butów typu turfy, lanki czy halówki. Zabrania się gry w obuwiu z korkami 

metalowymi. 

3. Drużyna składa się z sześciu zawodników w tym bramkarz plus maksymalnie czterech 

zawodników rezerwowych. 

4. Skład drużyny może zawierać maksymalnie trzech zawodników spoza terenu Gminy 

Słopnice. 

5. Na boisku drużynę reprezentuje sześciu zawodników w tym bramkarz. 

6. Mecz trwa 10 min, bez przerwy i bez zmiany stron. 

7. W przypadku równej liczby punktów zdobytej w fazie grupowej rozgrywek decyduje 

w kolejności: bezpośredni mecz, różnica bramek, liczba strzelonych bramek, a w 

przypadku dalszej niemożliwości wyłonienia zwycięzcy zostanie zarządzony konkurs 

rzutów karnych po 3 karne dla każdej z drużyn. 

8. W przypadku remisu w regulaminowym czasie gry w spotkaniach fazy pucharowej 

zostaje zarządzony konkurs rzutów karnych, nie ma dogrywki. 

9. Królem strzelców w turnieju o Puchar Wójta Gminy Słopnice zostaje zawodnik z 

największą liczbą strzelonych bramek (nie wlicza się bramek z konkursów rzutów 

karnych rozstrzygających o wyłonieniu zwycięskiej drużyny). W przypadku takiej 

samej liczby strzelonych bramek przez dwóch lub więcej zawodników zwycięzcą 

zostaje zawodnik, który zwycięży w dodatkowym konkursie. 

10. W sytuacji rozegrania różnej ilości spotkań przez zawodników liczących się w 

konkursie o tytuł króla strzelców (np. w przypadku wycofania którejś z drużyn) 

Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia nowych zasad przyznania tytułu króla 

strzelców. 

11. Tytuł najlepszego bramkarza przysługuje zawodnikowi, który we wszystkich 

rozegranych spotkaniach został pokonany najmniej razy (wpuścił najmniej bramek). 

12. W sytuacji rozegrania różnej ilości spotkań przez zawodników liczących się w 

konkursie o tytuł najlepszego bramkarza (np. w przypadku wycofania którejś z 



drużyn) Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia nowych zasad przyznania 

tytułu najlepszego bramkarza. 

13. Sędzia rozgrywek może nałożyć na zawodnika karę wykluczenia z rozgrywek, z 

pojedynczego spotkania lub z całego turnieju za niesportowe zachowanie lub 

niebezpieczną grę. Wykluczonego zawodnika może zastąpić inny zawodnik z tej 

samej drużyny jeśli został zgłoszony do rozgrywek. 

14. W turnieju mogą brać udział zawodnicy z rocznika 2003 i starsi. 

15.  Każdy zawodnik podczas rozgrywania turnieju może występować wyłącznie w jednej 

drużynie. 

16.  Organizator nie odpowiada za ewentualne kontuzje, urazy, nagłe wypadki zdrowotne 

zawodników, które powstaną podczas trwania turnieju. Każdy uczestnik bierze udział 

w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne uczestników rozgrywek 

pozostawione w szatni lub w obrębie boiska. 

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje 

Organizator turnieju.  


