
REGULAMIN  TURNIEJU  
Główny organizator: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we 
Wrocławiu 
Miejsce: Olimpijski Football Club, Al. I.J. Paderewskiego 35 we Wrocławiu 
Termin: 09.09.2017 r. godz. 10:00-20:00 
 
Cel Turnieju: 
- nawiązanie kontaktów sportowych i koleżeńskich, integracja środowiska 
- promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia 
- zachęcenie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych 
- doskonała zabawa 
 
Zgłoszenia 
Zgłoszenia prosimy składać do 28.08.2017 r. w Ośrodku Kształcenia i Promocji 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (ul. Borowska 213, budynek H, pokój -1,49) lub 
przesyłać droga mailową na adres pro@usk.wroc.pl 
Maksymalna ilość drużyn – 15 zespołów. Liczy się kolejność zgłoszeń. 
Mail ze zgłoszeniem powinien zawierać następujące informacje: 
lp.
1
2
3

Nazwa Drużyny Jednostka Kontakt

 
 
 
Koszty związane z przejazdem, zakwaterowaniem oraz ubezpieczeniem drużyn, uczestnicy 
pokrywają we własnym zakresie. 
  
Uczestnictwo: 
Udział w Turnieju jest bezpłatny. Turniej organizowany jest dla drużyn amatorskich 
związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Warunkiem jest zgłoszenie zespołu osobowego (5 
piłkarzy + bramkarz + opcjonalnie 6 zmienników) bez podziału na płeć.  
 
Sponsorzy Turnieju (Złoty, Srebrny i Brązowy) mają możliwość wystawienia swoich drużyn. 
 
Każda drużyna wraz ze zgłoszeniem zobligowana jest do przedstawienia organizatorowi 
zbiorczego oświadczenia, zaświadczającego, że każdy zawodnik jest pracownikiem jednostki, 
którą reprezentuje podczas III Turnieju Piłki Nożnej w Ochronie Zdrowia. 
 
Każdy zawodnik danej drużyny musi posiadać ten sam kolor koszulki. 
 
Skrócone przepisy gry: 
Mecze rozgrywać się będą na boisku trawiastym pod zadaszeniem. Mecze rozgrywane zostaną 
piłką nożną przeznaczoną do gry na boiskach trawiastych. 
Wymagane jest obuwie z płaską podeszwą, zakazana jest gra w korkach lub z podeszwą AG. 
 

      Podczas Turnieju obowiązują przepisy gry w piłkę nożną: 
- bramkarz może grać rękami tylko w polu bramkowym 
- rzut karny wykonuje się z linii rzutów karnych 
- przepis o spalonym nie obowiązuje, 
- za przewinienia w trakcie gry stosuje się kary: 
1.zawodnik otrzymujący w czasie meczu żółtą kartkę zostaje wykluczony z gry na 1 min. – 
wówczas jego drużyna gra w osłabieniu. 



 2.Za wyjątkowo brutalny faul zawodnik otrzymuje czerwoną kartkę i zostaje przy tym 
wykluczony z gry do końca meczu. W tym czasie jego drużyna gra w osłabieniu do końca 
meczu. Czerwona kartka nie wyklucza zawodnika z udziału w następnym meczu. 
3.Druga i następne żółte kartki, otrzymane przez tego samego zawodnika nie powodują 
automatycznie otrzymania kartki czerwonej. 
4.bramkarz może zdobyć bramkę, ale nie wyrzutem z ręki. 
 
 
O systemie rozgrywek (system pucharowy, każdy z każdym, bądź z podziałem na grupy) 
zadecyduje sędzia główny zawodów, po zamknięciu listy zgłoszonych drużyn.  
Zmiany „hokejowe” (szybkie, wielokrotne zmiany lotne, bez zatrzymania gry) muszą być 
dokonywane płynnie – zawodnik zmieniający wchodzi dopiero po opuszczeniu pola gry przez 
zawodnika zmienianego. 
Czas jednego meczu 2 x 10 min. 
Mecz będzie sędziowany przez jednego sędziego. 
W rundzie finałowej 4 najlepsze drużyny, rozegrają mecze finałowe systemem pucharowym        
(1 z 4, 2 z 3) drużyny zwycięskie zagrają w finale o I miejsce a przegrane- o miejsce III.  

         W przypadku, gdy w meczach finałowych nie nastąpi rozstrzygnięcie, wówczas sędzia zarządzi 
dogrywkę(2x3min.) a dalej rzuty karne – seria po 5 strzałów.  
Gdy seria rzutów karnych również nie przyniesie rozstrzygnięcia – rzuty karne wykonywane 
będą w parach do skutku.  
O kolejności miejsc zajętych przez poszczególne drużyny decydować będzie liczba zdobytych 
punktów.  
Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3pkt., za remis 1 pkt., a za porażkę 0 pkt. 
W przypadku, gdy w rozgrywkach eliminacyjnych 2 drużyny zdobędą taką samą ilość punktów, 
o zajętym miejscu zadecyduje wynik bezpośredniego spotkania. 
Gdy taką samą ilość punktów zgromadzą więcej niż 2 drużyny o kolejności zadecydują kolejno: 
bilans bramek zdobytych i straconych, przy jednakowym bilansie zwycięża drużyna, która         
w całym turnieju strzeliła więcej bramek.  
Do rozgrywek nie zostaną dopuszczeni zawodnicy będący pod wpływem alkoholu, bądź innych  
środków odurzających. 
W kwestiach spornych na boisku decydujący głos ma zawsze sędzia prowadzący spotkanie.  
W kwestiach spornych, nie ujętych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 
organizator turnieju. 
Po zamknięciu listy, skład drużyny jest ostateczny. 
 
NAGRODY:  
Nagradzane są 3 pierwsze miejsca.  
 


