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REGULAMIN 
V INTEGRACYJNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

 „NA ZIELONEJ MURAWIE”

- turniej odbędzie się na boisku K.S. Zwierzyniecki w Krakowie przy ul. Na Błoniach 1 
w dniu 30 września 2010 roku w godzinach 8.00 – 17.00,

- drużyny składają się z bramkarza oraz sześciu zawodników w polu (uczestnicy oraz 
pracownicy, w dowolnej proporcji ),

- drużyna  wraz  z  zawodnikami  rezerwowymi  liczyć  może  maksimum  10  osób 
(dodatkowe osoby nie będą brane pod uwagę w przypadku nagród indywidualnych),

- mecz trwa 2 x 10 minut z trzyminutową przerwą,
- mecze rozgrywane są na połowie pełnowymiarowego boiska „na szerokość”, na małe 

bramki (5m x 2m),
- ilość zmian w meczu jest nieograniczona, zmiany następują w trakcie przerw w grze, 

każdą zmianę należy zasygnalizować sędziemu.
- w turnieju bierze udział dwanaście drużyn,
- w pierwszej fazie turnieju mecze rozgrywane są w czterech grupach, systemem każdy 

z każdym,
- w meczach grupowych za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis każda z 

drużyn po 1 punkcie,
- kolejność w grupie ustalana jest na podstawie ilości punktów,
- jeżeli  dwie  lub  więcej  drużyn  będą  miały  jednakową ilość  punktów, o  miejscu  w 

grupie  decyduje  wynik  bezpośredniego  meczu  zainteresowanych  drużyn,  następnie 
stosunek  bramek,  ewentualnie  ilość  bramek  strzelonych,  a  w  ostateczności  rzut 
monetą,

- do ćwierćfinału awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy,
- od  ćwierćfinału  obowiązuje  system  pucharowy  –  przegrywający  odpada,  a  w 

przypadku  remisu  następuję  rzuty  karne  (każda  drużyna  po  3),  gdy  nie  nastąpi 
rozstrzygnięcie drużyny strzelają po jednym karnym aż do skutku,

- przewinienia podlegają karze dwu minutowego wykluczenia z gry, o udzieleniu kary 
decyduje sędzia 

- aby otrzymać nagrody należy uczestniczyć w Turnieju do jego zakończenie, warunek   
ten dotycz nagród drużynowych, indywidualnych oraz specjalnych

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie  

- prosimy  o  przygotowanie  proporczyków,  które  wymieniane  będą  pomiędzy 
drużynami przed każdym meczem,

- organizowany będzie  konkurs  na  najlepszych  kibiców – prosimy o  przygotowanie 
dopingu
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