
Sztorm Mosty Cup 2017’ Edycja Jesienna 
Turniej o puchar Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo

Regulamin Turnieju

Organizatorzy: 
1. Wójt Gminy Jerzy Włudzik.
2. Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Marcin Kopitzki 
3. przy wsparciu Gminnego Klubu Sportowego „Sztorm Mosty” Gmina Kosakowo 

I. TERMIN I MIEJSCE

● 24.09.2017(Niedziela) w godz. 09.00 – 15.00
● Złote Piaski, 81-198 Kosakowo

II. CELE TURNIEJU

Postanowienia ogólne:  Popularyzacja dyscypliny wśród dzieci i młodzieży

Postanowienia szczegółowe:
● Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
● Podnoszenie poziomu umiejętności poprzez rywalizację sportową
● Integracja młodych piłkarzy

 
III. SYSTEM ROZGRYWEK

Rejestracja drużyn/harmonogram rozgrywek: 

● Rejestracja drużyn najpóźniej 30minut przed pierwszym meczem, 
● Zespoły: 6 drużyn z rocznika 2006/2007
● Mecze: mecze będą rozgrywane w systemie każdy z każdym
● Mecze: mecze będą rozgrywane na dwóch boiskach jednocześnie   
● Czas trwania meczy: 2 x 15 min ze zmianą połów
● Punktacja: 3pkt- zwycięstwo, 1pkt- remis, 0pkt-przegrana

Klasyfikacja końcowa:

o kolejności miejsc decydują:

● punkty
● spotkanie bezpośrednie
● bilans bramkowy
● liczba strzelonych bramek
● w przypadku dwóch drużyn rzuty karne 
● w przypadku trzech drużyn(i więcej) mała tabela lub rzuty karne



IV. PRZEPISY GRY

● Turniej przeznaczony dla zawodników rocznika 2006/2007.
● Wymiary boiska: 68x55m       
● Wymiar bramki: 2x5m
● Czas gry : 2 x 15 minut ze zmian połów (5 minut przerwy); 
● Liczba zawodników: 8 plus bramkarz
● Zmiany zawodników: powrotne w wyznaczonej strefie
● Pole karne: 18m x 9m
● Rzut karny: 9 m
● Rzuty wolne: wg przepisów gry,
● Rzut z autu: wyrzut ręką wg przepisów gry
● Wznowienie po aucie bramkowym: piłka stojąca, musi opuścić pole karne, wznowienie przez 

dowolnego zawodnika,  
● Wznowienie przez bramkarza z akcji: wyrzut piłki rękom, wprowadzenie lub podanie piłki nogą.
● Spalony: wg przepisów gry
● Pozostałe przepisy wg PZPN
● Maksymalna liczba zawodników w drużynie: 12 osób
● Piłka – rozmiar 4.

V. SĘDZIOWIE

● Obsadę sędziowską deleguje POMORSKI ZPN
● Zawodnicy mogą być karani ( ostra gra, nie sportowe zachowanie ) - 2 min, 2 min, 

wykluczenie (zawodnik kończy grę, zespół gra w komplecie).

 VI. NAGRODY

● Pamiątkowe puchary, medale oraz voucher na zakup sprzętu sportowego dla drużyn z miejsc 
1-3 .

● Wyróżnienia dla najlepszego bramkarza, zawodnika oraz króla strzelców. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

● organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu rozgrywek w trakcie trwania 
turnieju;

● organizator zapewnia podczas trwania turnieju napoje (wodę);
● organizator zapewnia podczas trwania turnieju poczęstunek (owoce );
● zawodnicy biorący udział w turnieju posiadają kartę zdrowia sportowca co potwierdza opiekun,

trener drużyny składając oświadczenie na liście zgłoszenia do turnieju;
● ubezpieczenie NNW zawodnika należy do obowiązku jego rodziców lub prawnych opiekunów, 

wyrażających zgodę na udział w turnieju; Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
kontuzje oraz urazy powstałe podczas turnieju. 

● każdy zawodnik turnieju zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu boiska sportowego 
oraz regulaminu rozgrywek turnieju, co potwierdza trener drużyny lub jej opiekun składając 
oświadczenie o powyższym na liście zgłoszenia do turnieju.

● Rodzice lub opiekunowie prawni zawodników biorących udział w turnieju wyrażają zgodę bez 
zobowiązań na umieszczenie wykonanych zdjęć podczas turnieju z wizerunkiem 
dziecka/zawodnika w ogólnodostępnych mediach.

Sprawy sporne dotyczące turnieju rozstrzyga organizator turnieju po zasięgnięciu opinii
zainteresowanych trenerów zespołów.


