
 

 
 
 

Turniej piłki nożnej „O Puchar Prezydenta Miasta Toruń” 
dla zawodników z rocznika  

2007 i 2008  
 



                               

 

Regulamin Turnieju 
 
 

1. Organizator, partnerzy: 

 Organizator - Polska Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru 
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 
42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, REGON 012047699      

 Partner – Fundacja Kujawsko Pomorskich Akademii Piłksarskich JSS Klub Sportowy ul. 
Moniuszki 11/3; 87 – 100 Toruń; Juventus Academy Toruń     

 
2. Termin i miejsce turnieju: 

 Termin rozegrania turnieju:  24.06.2018 r. (NIEDZIELA) godz. 14.00 – 17.00 (zbiórka 
drużyn 13:00) 

 Miejsce rozegrania turnieju: Błonia Nadwiślańskie 

 Biuro zawodów i szatnia – Przystań Marina MOSiR ul. Popiełuszki 1A Toruń 
 

3. Cel turnieju: 

 Propagowanie sportu i rywalizacji sportowej wśród dzieci 

 Nawiązywanie nowych znajomości 

 Wychowanie poprzez sport 

 Promocja Miasta Toruń i tworzenia jego pozytywnego wizerunku 

 
4.Kategoria wiekowa: 

 Zawodnicy (chłopcy) z rocznika 2007 i 2008 

 Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną ze 
zdjęciem oraz aktulane badania. Warunkiem udziału zespołu w rozgrywkach jest 
posiadanie listy zawodników potwierdzonej przez pełnoletniego opiekuna 

 
5.System rozgrywek i zasady gry: 

 Organizator ustala Regulamin oraz Terminarz turnieju i przekazuje go wraz ze 
Zgłoszeniem do turnieju Trenerom wszystkich drużyn 

 Trenerzy wypełniają Zgłoszenie i dostarczają do Organizatora najpóźniej przed 
pierwszym meczem swojej drużyny 

 W turnieju weźmie udział 8 drużyn – o udziale w turnieju decyduje kolejność 
zgłoszeń 

 Organizator zapewnia: miejsce w szatni, wodę dla uczestników turnieju, 
upominki dla wszystkich startujących uczestników oraz puchary i medale dla 
pierwszych trzech miejsc. 

 O godz. 13:30 na boisku na Błoniach Nadwiślańskich nastąpi odczytanie zasad 
turnieju 

 Drużyny zostaną podzielona systemem losowania na dwie grupy A i B, do 
których trafią po 4 zespoły 

 Drużynom zostaną przydzielone nazwy narodowych zespołów, które będą grały 
w tegorocznym mundialu w Rosji 



                               

 

 Do fazy play-off trafią po dwa najlepsze zespoły z grupy, które uzbierają 
największą ilość punktów w fazie grupowej. 

 O godz. 13:45 odbędzie się rozgrzewka w wyznaczonej strefie  

 Czas trwania meczu: 
1x 8 minut. – faza grupowa 
1x 12 minut – faza play-off 

 Bramki 2x1,3m  

 Mecze rozgrywane są piłką 4 

 Drużyny grają po 3 zawodników w polu, bez bramkarza  

 Obowiązuje jednolity strój z numerami  i odpowiednie obuwie (z wyłączeniem korków) 

 Drużyna może liczyć maksymalnie 6 zawodników + trener 

 Nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej, rzutów rożnych, rzutów autów i 
rzutów bramkowych 

 Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie lub pośrednie – interpretacja sędziego 

 Przy stałych fragmentach gry zawodnicy drużyny broniącej muszą odsunąć się od piłki 
na odległość co najmniej 3 m 

 Kary: 
o wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty – „żółta kartka”; 
o za umyślny, brutalny faul lub rażące, niesportowe zachowanie – „czerwona 

kartka”; 
o w przypadku straty bramki przez zespół ukarany „żółtą   kartką”, kara ulega 
o anulowaniu i zawodnik może powrócić do gry ; 
o w przypadku „czerwonej kartki” za zawodnika może wejść inny zawodnik ale 

dopiero po upływie dwóch minut, „czerwona kartka” wyklucza zawodnika w 
danym meczu a w skrajnych przypadkach z całego turnieju 

 Rzut karny wykonywany bez bramkarza z odległości 9 metrów ( piłka po uderzeniu nie 
może dotknąć podłoża ) 

 Zmiany hokejowe (w strefie zmian) – po uprzednim zejściu zawodnika 

  Zasady punktacji:  
FAZA GRUPOWA  
Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt   
PLAY-OFF  
Wygrana drużyna przechodzi do kolejnego etapu zawodów, drużyna przegrana odpada z 
turnieju 

 Zasady ustalania kolejności drużyn w tabeli : 
o Liczba zdobytych punktów 
o wynik bezpośredniego spotkania  
o korzystniejsza różnica bramek 
o rzuty karne 

 Pozostałe przepisy zgodnie z postanowieniami PZPN 
 

6. Sprawy organizacyjne: 

 W drodze „na” i „z” turnieju a także w czasie rozgrywek opiekę nad zawodnikami 
sprawują opiekunowie danej drużyny – Trener i Kierownik, 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez daną drużynę 
oraz nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste uczestników w trakcie trwania turnieju 



                               

 

 Drużyny ma obowiązek posiadać aktualne ubezpieczenie NNW. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie turnieju. Zmiany te 
nie wpłyną jednak na prawa uczestników turnieju. 

 Na terenie gdzie rozgrywany jest turniej obowiązuje absolutny zakaz spożywania 
alkoholu oraz palenia papierosów  

 O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator 

 Drużynę należy zgłosić w terminie od 11.06.2018  do 16.06.2018 do godziny 23.59, 
dokonując rejestracji za promocją platformy zgłoszeniowej zamieszczonej pod adresem: 
http://www.nowosci.com.pl/aktualnosci/a/torun-na-sportowo-obchody-swieta-miasta-
torunia-na-bloniach-nadwislanskich-24-czerwca,13240190/?czy_podglad=t 

 Organizator skontaktuje się z pierwszymi 8 drużynami, które dokonają poprawnej  
rejestracji  

 
7. Kontakt w sprawie Turnieju: 

o Organizator  Turnieju                   -            Bartosz Świetlik  734 489 203 
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