
Regulamin i zasady gry 
w „Turnieju piłki nożnej o Puchar Romana Szewczyka” 

w SP nr 28 im. Królowej Jadwigi 
w Bytomiu Łagiewnikach 

w dniu 6.10.2018 r. – z okazji Święta Szkoły 

 
 

INFORMACJE OGÓLNE: 

Organizatorem turnieju są nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 28 
im. Królowej Jadwigi w Bytomiu. 
Jest on przeznaczony dla rodziców i dziadków dzieci uczących 
się w ww. szkole. 
Ich celem jest wzajemna integracja rodzin i propagowanie 
wspólnego zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego oraz 
kulturalnego kibicowania. 

 

REGULAMIN I ZASADY GRY: 

Rozgrywki mają charakter amatorski, tzn. jego uczestnikami nie 
mogą być osoby zawodowo, czynnie uprawiające grę w piłkę 
nożną. Zawodnicy rekrutują się z rodzin dzieci uczących się 
w SP 28 i są to ich rodzice (opiekunowie prawni) i/lub 
dziadkowie. 

 

WARUNKI UDZIAŁU: 

1. W celu zgłoszenia się do rozgrywek należy wypełnić 
DEKLARACJĘ UDZIAŁU (w zakładce „Do pobrania”; można też 
napisać ją odręcznie zgodnie ze wzorem) i przekazać ją 
wychowawcy klasy lub złożyć w sekretariacie szkoły. 
2. Zgłoszeń dokonuje się do 3 października 2018 r. 
3. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z obowiązkiem 
przestrzegania regulaminu, zasad i przepisów gry 
w rozgrywkach. 

 

 



PRZEPISY GRY: 

1. Rozgrywki odbędą się na boisku szkolnym ze sztuczną 
nawierzchnią (zabrania się grania w korkach z metalowymi 
wkrętami, dopuszcza się natomiast korki lane). 
2. System rozgrywek i czas gry zostanie dostosowany do liczby 
zgłoszonych zawodników (w dniu zawodów podzielonych na 
zespoły). 
3. Zespół stanowi 6 zawodników: 5-ciu + bramkarz. 
4. Gra odbędzie się w oparciu o przepisy PZPN z wyjątkiem: 

a) Ilość zmian zawodników z pola podczas trwania rozgrywek 
jest nieograniczona. 
b) Bramkarza można zmienić jeden raz w każdej połowie gry. 
c) Nie obowiązuje przepis o spalonym. 
d) Mecze będą sędziowane przez sędziego z licencją. 
W przypadku jego nieobecności, rozstrzygnięcie kwestii 
spornych w czasie meczu będzie leżeć w gestii kapitanów 
drużyn. Sędziowie mogą być wyznaczani spośród pozostałych 
uczestników turnieju – decyzję podejmują kapitanowie. 

5. Zawodnicy zobowiązani są do respektowania poleceń 
organizatorów. 
W trakcie meczy rozgrywanych w obecności sędziego gracze 
zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania jego poleceń. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizator za nieprzestrzeganie regulaminu lub przepisów 
gry ma prawo nałożyć dodatkową karę na drużynę lub zawodnika 
łącznie z przyznaniem walkoweru lub dyskwalifikacji z rozgrywek. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział  
w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu 
wypadki oraz za skutki wypadków przed (w czasie rozgrzewki), 
po i w czasie gry w trakcie trwania ww. turnieju. 
3. Osoba poproszona o potwierdzenie swojej tożsamości nie 
może brać udziału w meczu do momentu okazania 
organizatorowi lub innym uczestnikom turnieju dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. 



4. Zawodnik może grać w składzie tylko jednej drużyny  
w rozgrywkach*. 
5. Uczestnicy turnieju są upoważnieni do korzystania z szatni 
mieszczącej się przy basenie (opisanej „SZATNIA DLA 
PIŁKARZY”) oraz toalet na parterze budynku szkolnego. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste 
pozostawione na terenie szkoły i boisk. 
7. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest 
jedynie organizator. 
 
*na odstępstwo od tej zasady muszą wyrazić ustną zgodę 
wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju 


