
REGULAMIN 
XVI INTEGRACYJNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ „NA ZIELONEJ MURAWIE” 
 
1. Turniej odbędzie się w dniu 1 lipca 2021 roku w godzinach 9.00 – 18.00 na stadionie 
Klubu Sportowego Nadwiślan w Krakowie, ul. Koletek 20. 
 
2. W Turnieju mogą brać udział instytucje zajmujące się rehabilitacją osób z różnym 
stopniem i rodzajem niepełnosprawności. W turnieju bierze udział czternaście drużyn. 
Zasady rozgrywek reguluje osobny dokument załączony do regulaminu! 
 
3. Zawodnikami Turnieju mogą być uczestnicy posiadający umiarkowany lub znaczny 
stopień niepełnosprawności pozostający w strukturze instytucji oraz pracownicy instytucji. 
W Turnieju nie mogą brać udziału wolontariusze! 
 
4. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania w każdym z dwóch dni Turnieju dokumentu 
potwierdzającego niepełnosprawność (uczestnicy) lub zatrudnienie (pracownicy) 
w instytucji biorącej udział w Turnieju. Na wniosek opiekuna którejkolwiek z drużyn 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skontrolowania każdego zawodnika biorącego 
udział w turnieju oraz przyznania walkoweru lub dyskwalifikacji drużyny w przypadku 
złamania regulaminu. 
 
5. Jednostki zgłaszające ponoszą odpowiedzialność za zawodników swoich drużyny pod 
względem ich stanu zdrowia i jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wynikających z 
udziału w Turnieju. 
 
6. Drużyna wraz z zawodnikami rezerwowymi może liczyć maksimum 10 osób (dodatkowe 
osoby nie będą brane pod uwagę w przypadku nagród indywidualnych). W składzie drużyny 
może być maksymalnie dwóch opiekunów! W grze uczestniczy siedmiu zawodników 
(bramkarz   oraz sześciu   zawodników   w   polu).  
 
7. Mecze w turnieju trwają 2 x 10 minut. 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. 
Przewinienia podlegają karze: dwuminutowego wykluczenia z gry lub w drastycznych 
przypadkach czerwonej kartki. O udzieleniu kary decyduje sędzia meczu. 
 
8. Aby otrzymać nagrody należy rozegrać wszystkie zaplanowane mecze w Turnieju 
oraz uczestniczyć w nim aż do jego zakończenia! Warunek ten dotyczy nagród 
drużynowych, indywidualnych oraz specjalnych! 
 

 
BIORĄC UDZIAŁ W TURNIEJU DRUŻYNY I ZAWODNICY AKCEPTUJĄ 

REGULAMIN TURNIEJU I PRZYJMUJĄ JEGO TREŚĆ! 
   

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie 
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