
LUBELSKI TURNIEJ DZIELNIC 
REGULAMIN ROZGRYWEK

1. Organizator:
• Organizatorem  rozgrywek  na  zlecenie  Wydziału  Sportu  i  Turystyki  Urzędu  Miasta  Lublin  jest 

Fundacja Lubelska Manufaktura Inspiracji.

2. Miejsce i termin:
• Miejscem rozgrywania turnieju będą boiska Orlik w Lublinie
• Termin turniejów eliminacyjnych: 15 października 2016 r. (godz. 18:00-21:00)
• Termin turniejów półfinałowych: 22 października 2016 r. (godz. 18:00-21:00)
• Termin turnieju finałowego: 29 października 2016 r. (godz. do ustalenia)

3. Cel turnieju:
• Nadrzędnym celem turnieju jest popularyzacja sportu amatorskiego we wszystkich dzielnicach 

Lublina
• Celem turnieju jest wyłonienie najlepszej amatorskiej drużyny w Lublinie

4. Kategoria wiekowa:
• W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy powyżej 16 roku życia (najmłodszy rocznik: 2000)
• Każdy uczestnik biorący udział w rozgrywkach musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem
• Rodzice/opiekunowie prawni zawodników niepełnoletnich muszą przed rozgrywkami wypełnić 

stosowne oświadczenie/zgodę na udział w rozgrywkach
• Wiek zawodników może być weryfikowany przez koordynatorów rozgrywek

5. Ubezpieczenie zawodników:
• Zawodnicy grający w turnieju czynią to na własną odpowiedzialność
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu zawodników w trakcie gry
• W zgłoszeniu drużyny kierownicy/kapitanowie podpisują stosowne oświadczenia wraz z listą 

zawodników, w których biorą całą odpowiedzialność za zdrowie swoich graczy na siebie
• W razie konieczności organizatorzy zobowiązani są do wezwania pomocy, w postaci karetki 

pogotowia, dla zawodnika, którego uraz wymaga hospitalizacji

6. Zgłoszenia do turnieju:
• Zgłoszenia dokonuje kapitan/kierownik drużyny wyłącznie drogą mailową: turniejdzielnic@gmail.com
• Termin zgłoszeń: 11 października 2016 r. 
• W zgłoszeniu drużyny należy podać: nazwę drużyny, dzielnice z której się wywodzi, dane 

kierownika/kapitana (imię, nazwisko, telefon kontaktowy)
• Niekompletne zgłoszenia będą pomijane
• Udział w turnieju jest bezpłatny
• Limit drużyn: 72
• Złożenie  podpisu  przez  zawodnika  na  Formularzu  zgłoszeniowym  Lubelskiego  Turnieju  Dzielnic 

stanowi  zgodę  na   przechowywanie  i  przetwarzanie  danych  osobowych  na  potrzeby  organizacji 
turnieju zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z 
późn.  zm.),  oraz  wyrażeniem  zgody  na  wykorzystanie  zdjęć  z  jego  wizerunkiem  w  celach 
informacyjnych i promocyjnych turnieju oraz na potrzeby realizowanego zadania publicznego
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7. System rozgrywek:
• Drużyny w turniejach eliminacyjnych będą przydzielane terytorialnie (kierownik/kapitan w zgłoszeniu 

podaje dzielnicę, z której drużyna się wywodzi), podziału dokonuje organizator turnieju
• O przydziale drużyn do turnieju eliminacyjnego kierownicy dowiedzą się minimum z 2-dniowym 

wyprzedzeniem
• W każdym turnieju (eliminacyjnym/półfinałowym/finałowym) wystąpi 6 drużyn podzielonych na dwie 

grupy A i B
• W grupach mecze będą rozgrywane systemem „każdy z każdym”, do półfinałów przejdą dwie 

najlepsze drużyny z każdej grupy
• O miejscach decyduje kolejno: liczba punktów (za wygraną 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt), 

mecz bezpośredni, bilans bramkowy, liczba strzelonych bramek, dodatkowy konkurs rzutów karnych
• Mecze półfinałowe rozgrywane wg. klucza: 1A – 2B, 2A-1B
• Zwycięzcy półfinałów zagrają w meczu finałowym, drużyny pokonane zagrają w meczu o 3 miejsce
• Z turnieju eliminacyjnego do turnieju półfinałowego awansuje tylko zwycięzca
• Z turnieju półfinałowego do turnieju finałowego awansują 3 najlepsze drużyny

8. Podstawowe reguły gry i sprawy porządkowe:
• Mecze rozgrywane są po 6 zawodników z każdej drużyny (plus maksymalnie czterech rezerwowych)
• Mecz rozgrywany w czasie dwa razy po 8 minut, z maksymalnie dwuminutową przerwą
• Drużyny biorące udział w zawodach uprawnione są do nielimitowanej wymiany zawodników przez 

cały okres trwania gry, w trybie „hokejowym”. Zmiany dokonywane są w wyznaczonej strefie, w której 
znajdują się zawodnicy rezerwowi drużyny

• Przepisy PZPN, bez uwzględnienia przepisu gry o spalonym
• Za utrzymanie porządku na boisku przed, w czasie i po zawodach odpowiedzialne są obie drużyny 

biorące udział w zawodach. Oba zespoły zobowiązane są do stworzenia bezpiecznych warunków na 
obiekcie i płycie boiska. Drużyny są odpowiedzialne za swoich kibiców, sympatyków oraz osoby im 
towarzyszące. W razie ich wybryków zostają stosownie do tego ukarane

• Jeśli drużyna nie pojawi się na płycie boiska gotowa do gry w wyznaczonej godzinie spotkania 
następuje walkower, co powoduje, że przeciwny zespół otrzymuje 3 pkt jak za wygrany mecz. 

• Drużyna musi stawić się na meczu w składzie minimum 5-osobowym. W przeciwnym wypadku sędzia 
nie ma prawa rozpocząć zawodów. Jeśli w przypadku zaistniałych boiskowych sytuacji (kartki, 
kontuzje, bądź inne) na placu gry znajduje się mniej niż 4 zawodników danej drużyny mecz również 
należy zakończyć

• Kary meczowe: zgodnie z przepisami PZPN, sędzia za wyraźne naruszenie przepisów oraz za nie 
sportowe zachowania zawodników może karać żółtymi oraz czerwonymi kartkami

• Kapitan/kierownik drużyny winien przed pierwszym meczem dostarczyć wypełniony formularz 
zgłoszeniowy organizatorowi/koordynatorowi rozgrywek

• Na obiekcie Orlik jest absolutny zakaz grania w obuwiu piłkarskim typu korki, używania wulgaryzmów, 
palenia tytoniu oraz picia alkoholu. Nie przestrzeganie regulaminu obiektu przez drużyny biorące 
udział w rozgrywkach będzie karane usunięciem z turnieju

• Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator/koordynator rozgrywek.

9. Nagrody i wyróżnienia:
• Za miejsce I w turnieju finałowym: bon na komplet strojów meczowych wg. własnego projektu
• Za miejsce II w turnieju finałowym: bon na komplet koszulek treningowych 
• Za miejsce III w turnieju finałowym: bon na komplet getrów piłkarskich
• Puchary dla najlepszych trzech drużyn ligi
• Dyplomy dla wszystkich drużyn
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