
R E G U L A M I N 
 

XXXV PUCHARU LATA w piłce nożnej drużyn 8-osobowych 

o puchar Dyrektora OSiR „Wyspiarz” 

 

I. CEL ROZGRYWEK: propagowanie masowej kultury fizycznej i organizacja czasu wolnego 

młodzieży 

II. ORGANIZATOR: OSiR "Wyspiarz" Świnoujście 

III. TERMINY i  UCZESTNICY: 

1. 20.07.2019 r. - kategoria OPEN / w godz. 14 – 18 

2. 16.07. godz. 19:00 spotkanie organizacyjne turnieju (boisko OSiR „sztuczna trawa” ul. 

Matejki 17A) 

IV. MIEJSCE ZAWODÓW: boisko OSiR „sztuczna trawa” ul. Matejki 17A 

V. USTALENIA REGULAMINOWE: 

1. Czas gry: w zależności od ilości drużyn 2 x 10 min (1x 15 ‘) 

2. Wymiary boiska: 68 x 52,5 m,  wymiary bramki, 2,20 x 5 m 

3. Składy drużyn; bramkarz + 7 zawodników (+ rezerwowi) 

4. Zmiany "hokejowe" (za nieprawidłową zmianę wykluczenie na 2 minuty) 

5. Kary; upomnienie, wykluczenie na 2 i 5‘, dyskwalifikacja (czerwona kartka - wykluczenie z 

gry w następnym spotkaniu), za „recydywę” - wykluczenie z turnieju 

6. O kolejności miejsc w grupach decydują: punkty, bezpośredni mecz (przy trzech i  więcej 

drużyn - dodatkowa tabela między zainteresowanymi), różnica bramek, większa liczba 

strzelonych bramek 

7. W rozgrywce pucharowej w przypadku remisu o awansie decydują rzuty karne wg zasady: 3 

zawodników, przy braku rozstrzygnięcia - do skutku 

8. Nie obowiązuje przepis o "spalonym" i aucie bramkowym 

9. Obowiązuje zakaz gry tzw. „wślizgiem” 

10. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN. 

VI. WPISOWE: 50 zł. od zespołu 

VII. NAGRODY: 

1. I, II, III miejsce – Puchary 

2. Nagrody indywidualne: król strzelców, najlepszy bramkarz i najlepszy zawodnik – Statuetki 

3. Nagroda rzeczowa za I miejsce 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Wszelkie protesty i odwołania rozstrzyga organizator turnieju w obecności zainteresowanych 

2. Za rzeczy pozostawione w szatni i na trybunach, a niezabezpieczone u gospodarza obiektu -

organizator nie odpowiada 

3. Wszyscy zawodnicy grają na własną odpowiedzialność - ubezpieczenie we własnym zakresie 


