
Turniej Piłki Nożnej Plażowej  

Projekt „SPORTOWA KROKOWA” 

Turniej należy traktować jako przede wszystkim dobrą zabawę i popularyzację aktywnego spędzania 

czasu. Zasady gry zostały na tyle uproszczone, aby mógł zagrać każdy zarówno dzieci jak i dorośli.   

 

Regulamin: 

 

1. Organizator: Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej  

2. Sędzia Główny oraz realizujący: Adam Centkowski  

3. Termin: 28.07.2017r. Godz.11:00 – 17:00 

4. Miejsce: Dębki plaża przy wejściu nr 19 .  

5. Kategorie wiekowe : Open  

6. Zespół: składa się z 3 zawodników. Nie ma bramkarza!!! 

7. System rozgrywek: turniej – system rozgrywek podany zostanie w dniu imprezy. 

8. Postanowienia ogólne: 

 Uczestnictwo:  
-  bezpłatne 

-  każda drużyna może wpisać na karcie zgłoszeniowej 3 zawodników. 

- w rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy niepełnoletni. Kapitan zespołu (pełnoletni),                       

w którym grają zawodnicy niepełnoletni posiada zgodę rodziców na uczestnictwo oraz ponosi 

odpowiedzialność i sprawuje pełną opiekę nad owym zawodnikiem. Jeśli cały zespół złożony jest 

z zawodników niepełnoletnich muszą oni posiadać opiekuna pełnoletniego na czas turnieju (pełni 

on rolę i obowiązki kapitana pomimo, że nie uczestniczy w turnieju). 

9. Przepisy: 

 Zawody odbywają się zgodnie z normami gry w piłkę nożną plażową z zastrzeżeniami: 

- gramy bez bramkarza, 

- gramy na małe bramki 105x140 , przed bramką zostanie wyznaczone pole bramkowe, 

- obrona w polu bramkowym skutkować będzie odgwizdaniem rzutu karnego, 

- blokowanie, haczenie, podcinanie, popychanie, kopanie, łapanie i innego rodzaju faule oraz 

zagranie ręką, bądź wysoko uniesioną nogą skutkować  będą odgwizdaniem rzutu karnego 

wykonywanego na pusta bramkę.  

- rzut z autu wykonuje się nogą z podłoża z linii bocznej ze stojącej piłki (zdobyta bramka 

bezpośrednio z autu nie zostaje uznana). 

 Za niesportowe zachowanie lub brutalną grę sędzia zawodów może stosować następujące 

kary: 

1. karę wychowawczą - wykluczenie na 1 minutę, 

2. wykluczenie z gry w danym meczu, 

3. wykluczenie z gry w całym turnieju z zawieszeniem udziału w podobnych 

imprezach realizowanych w ramach projektu „Sportowa Krokowa”. 

 W przypadku kopnięcia piłki poza teren gry, zawodnik wykopujący piłkę ma obowiązek 

przyniesienia jej. 

10. Nagrody: 
Wręczanie nagród odbędzie się na zakończenie Turnieju.  

14. Uwagi końcowe: 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione wartościowe rzeczy oraz sprzęt 

sportowy, na terenie obiektu, 
 w sprawach, które nie zostały uwzględnione w regulaminie decyduje Sędzia Główny. 

 Zespoły uczestniczące w zawodach ubezpieczają się na okres zawodów we własnym 

zakresie!!!! 

 Każdy zawodnik przed rozpoczęciem pierwszego meczu swojej drużyny potwierdza 

na zgłoszeniu własnoręcznym podpisem, że posiada aktualne badania lekarskie i nie 

ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych wykluczających go z udziału w imprezie.  

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak oświadczeń lekarskich oraz za 

jakiekolwiek urazy i kontuzje odniesione w trakcie trwania turnieju, 
 Organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas trwania turnieju. W przypadku 

nieszczęśliwego zdarzenia zawodnikom zostanie udzielona pomoc doraźna oraz 

wezwana zostanie karetka pogotowia.  



 Osoby pełniące rolę „animatorów” turnieju starają się, aby impreza przebiegała 

bezpiecznie i zgodnie z założeniami. Nie ponoszą natomiast odpowiedzialności za 

niebezpieczne sytuacje wynikające ze złego zachowania się uczestników i obserwatorów 

oraz losowych sytuacji, które mogą doprowadzić do urazu.  

 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom turnieju i ich decyzje są 
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