
 

 
 

REGULAMIN 

TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ MIESZKAŃCÓW SOŁECTW  

O PUCHAR BURMISTRZA RYCHWAŁA 
 

I. CEL 
1. Popularyzacja gry w piłkę nożną wśród mieszkańców Gminy Rychwał. 

2. Wyłonienie najlepszych drużyn. 

3. Aktywizacja społeczności lokalnej. 

4. Promocja zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku oraz alternatywnych form spędzania 

wolnego czasu.  

5. Promocja Gminy Rychwał.  

 

II. ORGANIZATORZY 
1. Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał.  

2. Stowarzyszenie Vida Artis Rychwał.  

3. Centrum Usług Społecznych w Rychwale.  

4. Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” Rychwał.  

 

III. TERMIN I MIEJSCE 
1. Termin: 30 kwietnia 2022 r. (sobota). 

2. Początek turnieju, godz. 10:00. Przyjazd drużyn, do godz. 9:30.  

3. Miejsce: Stadion Miejski w Rychwale, ul. Sportowa.  

 

IV. UCZESTNICTWO 
1. W turnieju piłki nożnej mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat – mieszkańcy Gminy  

i Miasta Rychwał. Osoby niepełnoletnie przedkładają zgodę rodziców lub opiekunów, na udział  

w turnieju osobie zgłaszającej drużynę.  

2. Uczestnicy turnieju muszą posiadać dokument tożsamości potwierdzający miejsce zamieszkania 

na terenie sołectwa, które reprezentują. Dotyczy to również miasta Rychwał (lub też potwierdzić 

reprezentacje danej drużyny). W innym przypadku miejsce zamieszkania może potwierdzić sołtys, 

przewodniczący zarządu miasta lub prezes klubu. W sytuacji stwierdzenia udziału zawodnika 

nieuprawnionego, drużyna z danej miejscowości zostanie zdyskwalifikowana.  



 

 
 

3. Sołectwo lub miasto Rychwał może reprezentować tylko jedna drużyna.  

4. Dopuszcza się również udział drużyn:  

 a) oldboy – składającej się z byłych zawodników klubów sportowych działających na terenie 

 Gminy Rychwał, 

 b) strażackiej – składającej się z członków OSP z terenu gminy Rychwał. 

5. Zespoły zagrają w składach sześcioosobowych: pięciu graczy w polu + bramkarz (zmiany 

hokejowe).  

6. Zawodnicy: 

 a) muszą posiadać strój sportowy i obuwie sportowe. W przypadku braku stroju zawodnik 

 nie zostanie dopuszczony do udziału w rozgrywkach, 

 b) mogą grać tylko w jednej drużynie, tj. oldboy, strażackiej lub reprezentacji sołectwa czy 

 miasta Rychwał. 

7. Zgłoszenia do udziału w turnieju:  

 a) przyjmowane będą do dnia 15.04.2022 r. (piątek) do godz. 15:30. Zgłoszenia można 

 dokonać: 

 - w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale, pokój nr 2 – tel. (63) 248 10 01 wew. 19, 

 - za pośrednictwem e-maila, pod adresem halasportowa@gmail.com.  

 b) do udziału w turnieju można zgłosić maksymalnie 10 zawodników (6 graczy  

 i 4 rezerwowych), 

 c) zgłoszenia dokonuje sołtys, a w przypadku miasta Rychwał przewodniczący zarządu, 

 d) kapitan drużyny przedkłada „Kartę uczestnictwa”, stanowiącą załącznik do niniejszego 

 regulaminu przed rozpoczęciem turnieju, potwierdzona przez sołtysa, a w przypadku miasta 

 Rychwał przez przewodniczącego Zarządu Miasta Rychwał. 

8. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny oraz organizator.  

9. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników – na koszt własny.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne 

uczestników podczas trwania turnieju. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.  

11. Uczestnicy turnieju zobowiązani są do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez 

gospodarza obiektu i organizatora turnieju.  

12. Szczegółowe informacje dotyczące turnieju omówione zostaną przed jego rozpoczęciem.  



 

 
 

13. Osoby biorące udział w turnieju, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

wyłącznie do celów turnieju (w tym publikacji prasowej).  

14. Zgłoszenie udziału w turnieju oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków 

niniejszego regulaminu.  

 

V. PUNKTACJA 
1. Za zwycięstwo przyznaje się 3 pkt, za remis 1 pkt, za porażkę 0 pkt. 

2. O kolejności końcowej decyduje: 

- ilość punktów, 

- wynik bezpośredniego starcia (w przypadku trzech zespołów z równą ilością punktów decyduje 

„mała tabela”), 

- stosunek bramek ze wszystkich meczów, 

- ilość zdobytych bramek, 

- ilość straconych bramek,  

- w ostateczności rzuty karne. 

3. W meczach pucharowych, przy wyniku remisowym rozgrywamy dogrywkę – 5 min. Jeśli 

dogrywka nie przyniesie zwycięzcy, zarządzane są rzuty karne – po trzy. Jeśli po trzech seriach nie 

wyłonimy zwycięzców, karne wykonujemy do pierwszej pomyłki.  

 

VI. SYSTEM ROZGRYWEK 
1. System rozgrywek uwarunkowany będzie ilością zgłoszonych drużyn do turnieju.   

 

VII. PRZEPISY 
1. Czas gry: w zależności od systemu rozgrywek.  

2. Piłka – rozmiar 5.  

3. Mecze rozgrywane są na boisku trawiastym o wymiarach ok. 36, x 20 m.  

4. Bramki o wymiarach 5m x 2m.  

5. Rzut karny wykonywany z 9m.  

6. Rzut z autu jako rz. wolny pośredni.  

7. Odległość muru od piłki – 5m.  

8. Wślizgi są dozwolone.  

9. Bramkarz wznawia grę w dowolny sposób.  



 

 
 

 

VIII. NAGRODY 
1. Zwycięska drużyna otrzyma Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Rychwał. Zdobywcy II i III 

miejsca otrzymają puchary ufundowane przez organizatorów imprezy. Wszystkie drużyny biorące 

udział w turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

2. Podczas turnieju wyłoniony zostanie „Król strzelców”, który otrzyma statuetkę oraz dyplom.  

3. Podczas turnieju wyłoniony zostanie „Najlepszy bramkarz”, który otrzyma statuetkę oraz 

dyplom. 

 
 
 

Organizatorzy 



 

 
 

Załącznik nr 1 
 

KARTA UCZESTNICTWA  
W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ MIESZKAŃCÓW SOŁECTW 
O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA RYCHWAŁ 

 
W dniu 30 kwietnia 2022 roku, godz. 10:00  

 
 
 

Nazwa DRUŻYNY: ……………………………………………. 
 

L.p. Imię i nazwisko zawodnika Adres zamieszkania 

Uwaga:  
Oświadczam, iż warunki 
zdrowotne pozwalają mi 

na uczestnictwo w 
turnieju piłki nożnej  
o Puchar Burmistrza 

Gminy i Miasta Rychwał. 
(podpis uczestnika)  
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2. 
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10. 
 
 

  

 
 
 

………………………………………… 
(podpis Sołtysa) 


