
R E G U L A M I N
IV Turnieju Plażowej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi
8.08.2012 r.

                                                      
1.Cel: 
Celem turnieju jest wyłonienie najlepszej drużyny Turnieju oraz popularyzacja piłki 
nożnej plażowej.
2. Termin i miejsce: 
Turniej zostanie rozegrany w dniu 8.08.2012 r. (środa) na Plaży Miejskiej w Gołdapi
3. Uczestnictwo: 
a) w turnieju uczestniczą drużyny męskie
b) skład drużyny stanowi 10 zawodników – 4 +1 i 5 zawodników rezerwowych
4. System rozgrywek i przepisy gry: 
a) turniej zostanie rozegrany, gdy zgłosi się co najmniej 5 zespołów 
b) zależności od liczby zgłoszeń rozgrywki eliminacyjne odbędą się systemem 
    „każdy z każdym” 
c) czas trwania gry wynosi 2 x 7 min. z 3 min. przerwą między połowami
d) dogrywka 5 minuty, rzuty karne do wyłonienia zwycięzcy; 
    zmiany lotne; 
e) zawodnicy mogą rozgrywać mecze tylko bez obuwia; 
f) mecze rozgrywane są piłkami nr 5; 
g) kolejność drużyny w tabeli poszczególnych grup ustala się wg przepisów gry w 
    piłkę nożną plażową: zespół otrzymuje 3 pkt za zwycięstwo w regulaminowym 
    czasie, 2 pkt za zwycięstwo w dogrywce lub rzutach karnych, 
h) rzuty wolne – bez muru drużyny przeciwnej, 
i) rzut z autu - wykonywany jest ręką lub nogą, 
j) rzut rożny - nogą, 
k) czerwona kartka – ukarany zawodnik schodzi z boiska (definitywnie), a po 2 
   minutach zastępuje go inny zawodnik, 
l) wyniki w grupach ustala się wg następujących zasad: 
- ilość zdobytych punktów, 
- wynik bezpośredniego pojedynku ( dotyczy w przypadku uzyskania przez dwie 
  drużyny takiej samej ilości punktów), 



- korzystniejsza różnica bramek , 
- większa ilość strzelonych bramek, 
- w przypadku gdy żadne z powyższych kryteriów okazały się nie wystarczające, o 
   kolejności drużyn w tabeli decydować będzie losowanie. 
5. Zgłoszenia i losowanie: 
a) zgłoszenie chęci uczestnictwa – w dniu turnieju 
b) losowanie odbędzie się na podstawie potwierdzonych zgłoszeń
6. Warunki uczestnictwa: 
a) posiadanie stroju sportowego. 
b) dobry stan zdrowia potwierdzony własnoręcznym podpisem na zgłoszeniu do 
    turnieju
7. Organizator zapewnia: 
a) sprzęt sportowy, tj. piłki 
b) obsługę medyczną, sędziowską i techniczną, 
c) nagrody: puchar za zajęcie miejsca 1-3
8. Uwagi końcowe  
a) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
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