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REGULAMIN 

XXI Turnieju Piłki Nożnej "Dzikich Drużyn"  

o Puchar Wójta Gminy Chełm 

 

I. ORGANIZATOR 

1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłki Nożnej "Dzikich Drużyn" o Puchar Wójta Gminy Chełm jest 

Klub Sportowy Gminy Chełm „KŁOS”. 

2. Współorganizatorem turnieju jest Wydział Promocji, Kultury i Sportu Gminy Chełm, ul. Gminna 18, 

22-100 Pokrówka. 

II. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK:  

1. Termin - 29 sierpnia  2021 roku, godz. 10.00 

2. Miejsce – Stadion Sportowy w Rożdżałowie, Rożdżałów 118 A 

 

III. CELE ROZGRYWEK 

1. Popularyzacja piłki nożnej w środowisku lokalnym. 

2. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

3. Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.  

 

IV. UCZESTNICTWO 

1. Prawo startu mają drużyny półamatorskie (w każdej drużynie mogą znajdować się 2 osoby 

zrzeszone  w klubach wszystkich lig i klas pod egidą OZPN i PZPN). 

2. Drużyna zgłasza maksymalnie 10 zawodników, co najmniej 6  graczy, plus max do 4 

rezerwowych. W grze bierze udział 5 zawodników w polu, plus bramkarz. Obowiązuje strój 

sportowy, drużyna powinna mieć koszulki w takim samym kolorze. 

3. Do turnieju mogą być zgłoszone drużyny wyłącznie z terenu gminy Chełm, których zawodnicy są 

zameldowani na pobyt stały lub tymczasowy w gminie Chełm. 

4. W turnieju biorą udział zawodnicy w wieku powyżej 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą brać 

udział w turnieju za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. 

5. W czasie rozgrywek każdy zawodnik winien posiadać dokument tożsamości z fotografią (do 

wglądu). 

 

V. ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą, do dnia 23.08.2021 r. włącznie, osobiście wyłącznie na 

Kartach Zgłoszeń w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Gminy Chełm (pokój 12), ul. Gminna 18, 22-

100 Pokrówka lub na e –mail: promocja@gminachelm.pl 

2. Na Karcie Zgłoszenia należy podać: 

a) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt (kapitana) z organizatorem, numer telefonu 

komórkowego i ewentualnie adres e-mailowy. 

b) Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz pesel uczestników turnieju ( w celu weryfikacji oraz 

ubezpieczenia NNW) 

3. Ostateczną listę zatwierdza Organizator.  

4. Przed rozpoczęciem rozgrywek, dnia 25.08.2021 r. odbędzie się protokołowane spotkanie 

kapitanów zgłoszonych drużyn dotyczące w szczególności:  

▪ losowania drużyn do grup rozgrywek; 

▪ szczegółowego omówienia regulaminu turnieju. 

 

VI. NAGRODY, ZASADY FINANSOWANIA 

1.  Koszty przejazdu i inne organizacyjne pokrywają zainteresowane drużyny. 
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2. Koszty organizacyjne turnieju (sędzia, nagrody oraz ubezpieczenie NNW) pokrywa Organizator. 

 

 

 

VII. PRZEPISY, ZASADY I SYSTEM ROZGRYWEK 

1. Mecze rozgrywane są w oparciu o przepisy gry w piłkę nożną, zgodne z postanowieniami 

niniejszego regulaminu. 

1. Nie obowiązuje przepis o spalonym. 

2. Zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym, tzn. nie obowiązuje limit zmian 

zawodników i powinny odbywać się w strefie zmian (przy linii środkowej wyznaczonego boiska). 

3. Jeżeli w wyniku wykluczeń z boiska, w którymkolwiek zespole zostanie mniej niż 4 zawodników 

mecz zostanie zakończony. 

4. Gra wślizgiem jest niedozwolona i zabroniona. Dozwolona jest jedynie gra wślizgiem 

bezkontaktowym w sytuacji, gdy w pobliżu nie znajduje się zawodnik drużyny przeciwnej. 

5. Każdy wślizg w kontakcie z przeciwnikiem traktowany jest jako faul, zaś w sytuacji, gdy ma on 

miejsce w obrębie pola karnego, sędzia dyktuje rzut karny. 

6. Jedynie bramkarz w polu karnym może interweniować prawidłowym wślizgiem. 

7. W czasie turnieju nie przewiduje się udzielania zawodnikom kar napomnienia (żółtych kartek), w 

zależności od ciężaru przewinienia mają zastosowanie kary czasowego wykluczenia z boiska na 

czas 2, 3 i 5 minut.  

8. Zawodnik czasowo wykluczony odbywa karę w pozycji stojącej, poza linią boczną na wysokości 

linii środkowej boiska i nie może być w tym czasie zastąpiony przez innego zawodnika. 

9. Zawodnik samoistnie wykluczony z gry (czerwona kartka) nie może uczestniczyć w grze, aż do 

zakończenia tego meczu, jak również nie może być zastąpiony na boisku przez innego zawodnika.  

10. Jeżeli przypadek, o którym mowa w ust. 14, miał miejsce podczas rozgrywek grupowych zawodnik 

nie może brać udziału tego dnia w kolejnych meczach. 

11. Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry (czerwona kartka) za przewinienie polegające na 

naruszeniu nietykalności cielesnej lub słownym znieważeniu innych osób biorących udział w grze 

lub poza nią, wysoce niesportowe, grubiańskie i ordynarne zachowanie się przed, w czasie lub po 

zakończeniu meczu nie może brać udziału w grze w jakimkolwiek dalszym etapie turnieju, a o 

wymierzeniu kary temu zawodnikowi zadecyduje Organizator na podstawie opisu zdarzenia 

dokonanego przez sędziego. 

12. Rozgrywki odbywają się w nw. etapach: 

1. w jednym, w przypadku zgłoszenia do 5 drużyn, 

a) drużyny grają każda z każdą w grupie wyłonionej w drodze losowania, 

b) mecz trwa 2x 15 min.  z 4 minutową przerwą,  

c) nie obowiązuje limit zmian zawodników, 

d) obowiązująca punktacja: za zwycięstwo 3 pkt, za remis 1 pkt, przegrana 0 pkt, 

e) o miejscu w decyduje liczba uzyskanych punktów, 

f) w sytuacji, kiedy drużyny zdobędą jednakową liczbę punktów to decyduje wynik bezpośredniego 

spotkania między drużynami, 

g) w przypadku remisu bierze się pod uwagę liczbę strzelonych bramek, 

h) jeżeli liczba strzelonych bramek jest równa to decyduje różnica bramek na plusie, 

i) jeżeli różnica bramek jest taka sama decyduje pierwsza strzelona bramka w tym spotkaniu, 

j) w przypadku remisu bezbramkowego nastąpi dogrywka dwa razy po 5 minut, a w dalszej 

kolejności rzuty karne; 

2. trzech, w przypadku zgłoszenia od sześciu do ośmiu drużyn: 

1) rozgrywki grupowe,: 
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a. drużyny grają w dwóch grupach A i B, każda z każdą w grupie, wyłonionych w drodze 

losowania, 

b. mecz trwa 2x10 min.  z 4 minutową przerwą,  

c. nie obowiązuje limit zmian zawodników, 

d. obowiązująca punktacja: za zwycięstwo 3 pkt, za remis 1 pkt, przegrana 0 pkt, 

e. o miejscu w grupie decyduje liczba uzyskanych punktów, 

f.  w sytuacji, kiedy drużyny zdobędą jednakową liczbę punktów to decyduje wynik 

bezpośredniego spotkania między drużynami, 

g. w przypadku remisu bierze się pod uwagę liczbę strzelonych bramek, 

h. jeżeli liczba strzelonych bramek jest równa to decyduje różnica bramek na plusie, 

i. jeżeli różnica bramek jest taka sama decyduje pierwsza strzelona bramka w tym 

spotkaniu, 

2) rozgrywki półfinałowe: 

a. do rozgrywek półfinałowych awansują cztery drużyny, które zajęły I i II miejsca w swoich 

grupach,  

b. rozgrywki polegają na rozegraniu dwóch meczy „krzyżowo”, drużyna z I miejsca Grupy A 

gra z drużyną z II miejsca Grupy B oraz drużyna z II miejsca Grupy A gra z drużyną z I 

miejsca Grupy B.  

c. mecz trwa dwa razy po  10 min. z 4 minutową przerwą, 

d. nie obowiązuje limit zmian zawodników, 

e. w przypadku wyniku remisowego ustala się dogrywkę 2 x 5 min. 

f. jeżeli w wyniku dogrywki nie nastąpi rozstrzygnięcie decydują rzuty karne, 

3) rozgrywki finałowe, 

a. do rozgrywek finałowych awansują drużyny, które wygrały mecze półfinałowe i grają o I i II 

miejsce, drużyny, które przegrały grają o miejsca III i IV. 

b. jako pierwszy rozgrywany jest mecz o III i IV miejsce pomiędzy drużynami, które przegrały 

mecze półfinałowe, 

c. następnie odbywa się mecz o I i II miejsce, 

d. mecz trwa dwa razy po 10 min. z 4 minutową przerwą, 

e. nie obowiązuje limit zmian zawodników, 

f. w przypadku wyniku remisowego ustala się dogrywkę dwa razy po 5 minut, 

g. jeżeli w wyniku dogrywki nie nastąpi rozstrzygnięcie decydują rzuty karne, 

3. dwóch, przy liczbie drużyn dziewięciu i więcej, 

4) rozgrywki grupowe: 

a. drużyny grają w trzech grupach A, B, C, każda z każdą w grupie, wyłonionej w drodze 

losowania, 

b. mecz trwa 2x10 min.  z 4 minutową przerwą,  

c. nie obowiązuje limit zmian zawodników, 

d. obowiązująca punktacja: za zwycięstwo 3 pkt, za remis 1 pkt, przegrana 0 pkt, 

e. o miejscu w grupie decyduje liczba uzyskanych punktów, 

f.  w sytuacji, kiedy drużyny zdobędą jednakową liczbę punktów to decyduje wynik 

bezpośredniego spotkania między drużynami, 

g. w przypadku remisu bierze się pod uwagę liczbę strzelonych bramek, 

h. jeżeli liczba strzelonych bramek jest równa to decyduje różnica bramek na plusie, 

i. jeżeli różnica bramek jest taka sama decyduje pierwsza strzelona bramka w tym 

spotkaniu, 

5) rozgrywki finałowe: 

a. do rozgrywek finałowych awansują trzy drużyny, które zajęły I miejsca w swoich grupach, 
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b. drużyny grają każda z każdą, po uprzednim losowaniu. 

c. mecz trwa dwa razy po 10 minut z 4 minutową przerwą, 

d. nie obowiązuje limit zmian zawodników, 

e. obowiązująca punktacja: za zwycięstwo 3 pkt, za remis 1 pkt, przegrana 0 pkt, 

f. o miejscu w decyduje liczba uzyskanych punktów, 

g. w sytuacji, kiedy drużyny zdobędą jednakową liczbę punktów to decyduje wynik 

bezpośredniego spotkania między drużynami, 

h. w przypadku remisu bierze się pod uwagę liczbę strzelonych bramek, 

i. jeżeli liczba strzelonych bramek jest równa to decyduje różnica bramek na plusie, 

j. jeżeli różnica bramek jest taka sama decyduje pierwsza strzelona bramka w tym 

spotkaniu, 

k. w przypadku remisu bezbramkowego nastąpi dogrywka dwa razy po  

5 minut, a w dalszej kolejności rzuty karne; decydujące o I miejscu. 

18. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i 

odzieży. 

2. Za usterki stwierdzone w szatniach odpowiedzialność ponoszą drużyny. 

3. Zabrania się wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych, a także palenia papierosów. 

4. W sprawach rozgrywek prosimy o kontakt z p. Łukaszem Drzewickim, wiceprezesem Klubu 

Sportowego Gminy Chełm „Kłos”, tel. 690-963-511 

5. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z p. Ryszardem Mielniczukiem, dyrektorem 

Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Gminy Chełm, tel. 82 563-65-53 wew. 246. 

6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 


