
Regulamin 
Turnieju Piłki Nożnej Plażowej OTW Płotki 2019 

 

CEL ZAWODÓW 

 

Popularyzacja piłki nożnej plażowej jako sposobu na aktywny wypoczynek dzieci, młodzieży. 
Aktywne spędzanie wakacji 

 

ORGANIZATOR 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile 
 

WSPÓŁORGANIZATOR 

 
KS BestDrive Futsal Piła 

TERMINY ZAWODÓW: 

07.08.2019 rozpoczęcie turnieju z podziałem na 4 grupy wiekowe 

 

Eliminacje: godzina 10:00-13:00 
Turniej dla dzieci rocznik 2011 i 2012 grupa I 
Turniej dla dzieci rocznik 2009 i 2010   grupa II 
 
Eliminacje: godzina 13:00-16:00 
 
Turniej dla młodzieży rocznik 2007 i 2008 grupa III 
Turniej open grupa IV 
 
 

08.08.2019 turniej finałowy 3 najlepszych  drużyn z każdej grupy wiekowej 
 

MIEJSCE: 

 

Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy OTW Płotki koło Piły 

 

UCZESTNICTWO: 
Uczestnikiem zawodów może być każdy, nie posiadający przeciwwskazań lekarskich do udziału 
w zawodach sportowych. 
Udział bezpłatny. 

Niepełnoletni uczestnicy zawodów muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub 

opiekunów na udział w zawodach. 
Drużyny liczą maksymalnie 6 zawodników, 4 na boisku + 2 rezerwowych. 
Zawodników drużyn obowiązują w miarę możliwości jednolite stroje sportowe. 
Zawodnicy grają na boso  

ZGŁOSZENIA: 

Karol Leszczyński Tel 604577087 sms lub mail Karol.leszczynski@mosir.pila.pl 

W zgłoszeniu należy podać nazwę zespołu, imię i nazwisko kapitana/opiekuna telefon kontaktowy i 
kategoria wiekowa 

Ilość miejsc ograniczona w każdej grupie  do 6 drużyn decyduje kolejność zgłoszeń 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK: 

System rozgrywek oraz czas gry zostanie ustalony przed rozpoczęciem turnieju w 

zależności od ilości zgłoszeń.  

mailto:Karol.leszczynski@mosir.pila.pl


 

PODSTAWOWE PRZEPISY GRY: 

Przewinienia karane są: ostrzeżeniem kartka żółtą i/lub czerwoną. 
Za zachowania niezgodne z zasadami fair play i sportową rywalizacją (również słowne) 
nałożona może zostać kara dodatkowa - 2 min. 

Każdy faul karany jest rzutem wolnym bezpośrednim. 

Rzut karny wykonywany z 8 m. 

Drużyna może kontynuować grę wówczas gdy na boisku będzie, co najmniej dwóch 
zawodników. W innym przypadku następuje dyskwalifikacja drużyny w danym meczu. W 
rozgrywkach systemem pucharowym , każde spotkanie musi zakończyć się wynikiem 
rozstrzygniętym. W przypadku remisu w regulaminowym czasie gry następuje seria rzutów 
karnych, 1 seria - 3 strzały (zawodnicy kończący grę), 2 

seria (do skutku) po 1 strzale. 

NAGRODY: 

Dla najlepszych zespołów w każdej grupie wiekowej przewidziane są puchary i 
medale. Przewidywane są nagrody indywidualne dla wyróżniających się 
zawodników. 

 

INNE: 

 Obsługę sędziowską,  techniczną, zabezpieczenie medyczne, oraz sprzęt do gry, wodę 
do picia zapewnia organizator. 

 Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. 

 Organizator ubezpiecza dzieci  od następstw nieszczęśliwych wypadków. Osoby dorosłe 
muszą ubezpieczyć się samodzielnie. 

 Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu bez opieki organizatorzy nie biorą 
odpowiedzialności. 

 Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 

 Uczestnictwo w  Turnieju Piłki Nożnej Plażowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika turnieju organizowanego 
przez Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji w Pile. 

 

      
 
       Organizator 


