
Regulamin  

Turniej Sołectw Plażowej Piłki Nożnej 

o puchar Wójta Gminy Czarny Dunajec 
 

Cel: popularyzacją plażowej piłki nożnej jako dyscypliny sportu , dobra zabawa , aktywne 

spędzanie wolnego czasu  

 

Organizator: CKIP Czarny Dunajec 

 

Miejsce:  Kamping powyżej stadionu sportowego w Czarnym Dunajcu 

 

Termin: 26.08.2018 godz. 10.00  

 

Zgłoszenia  będą przyjmowane do dnia  17.08.2018 (piątek) do godz. 14.00 na załączonej karcie 

zgłoszenia, na adres: 

Centrum Kultury i Promocji Gminy, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2A 

lub tel./ fax:  18 26 571 79, email: ckip@ckip.org 

 (w przypadku kiedy nie zostanie osiągnięta minimalna ilość drużyn organizator ma prawo 

odwołać zawody lub zmienić rodzaj zawodów)  

 

 

Przepisy i zasady rozgrywek: 

W rozgrywkach uczestniczą zespoły 5 osobowe (4 zawodników + bramkarz)  

Zespół składa się z maksymalnie 10 zawodników. 

 

Zawodnicy biorący udział w turnieju muszą być osobami pełnoletnimi i grają w kat. Dorosłych 

(kapitan drużyny odpowiada za przestrzeganie n/n regulaminu) 

 

System rozgrywek: 
uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn (pucharowy, każdy z każdym, grupowy, mieszany) 

 

Czas gry:  2 x 5min. 

 

Pozostałe przepisy gry: 
-Zmiany: bez limitu zmian , w tzw. Locie,  

-Każdy faul jest karany rzutem bezpośrednim.  

-Rzuty rożne/ auty : wykonywane są nogą  w ciągu 5 sek. od czasu ustawienia piłki.  

- Rzut karny wykonywany jest z 9 metrów od bramki. 

- Wznowienie gry od bramki wykonywane jest ręką. 

-Dopuszczalna jest wyłącznie gra na boso lub w elastycznych ściągaczach. 

-Obowiązuje zakaz ataku na nogi przeciwnika. 

-Drużyny powinny posiadać jednakowe koszulki. 

-Drużyna może kontynuować grę wówczas gdy na boisku będzie co najmniej 2 zawodników,  

  w innym przypadku następuje dyskwalifikacja drużyny w danym meczu. 

 

Wynik meczu:  
każde spotkanie musi zakończyć się wynikiem rozstrzygniętym. W przypadku remisu w 

regulaminowym czasie gry następuje seria strzałów dodatkowych do pustej bramki z 



wyznaczonego miejsca ,1 seria 4 strzały (zawodnicy kończący grę), 2 seria (do skutku po jednym 

strzale)  

 

Kary: żółta kartka – ostrzeżenie, niebieska -  kara czasowa 1 min, czerwona - wykluczenie 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w przepisach. 

 

W sprawach nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają przepisy powszechnie  

obowiązujące w piłkę nożną.  

 

Najważniejszą zasada plażowej piłki noznej jest Fair Play. Idea ta jest wcielana przez  

zawodników wszystkich krajów nie tylko na boisku, ale także poza nim.  

 

Zasady pkt. poszczególnych meczy:  

a) 3 punkty z zwycięstwo, 

b) 1 punkt za zwycięstwo po rzutach karnych, 

c) 0 punktów za spotkanie przegrane.  

O kolejności miejsc decydują: 

* liczba zdobytych pkt. 

* przy równej ilości pkt. decyduje bezpośredni wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi 

zespołami, 

* w przypadku równej ilości pkt. więcej niż 2 drużyn o miejscu decyduje ilość  

strzelonych bramek  

 

Nagrody: Zwycięzcy Turnieju otrzymują dyplom, puchar, medale i upominek. 

 

Zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialność: 

 

Każdy z zawodników bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność, zarówno zdrowotną 

(zawodnik przystępując do turnieju jest świadom, iż stan jego zdrowia winien umożliwiać mu 

branie udziału w turnieju, że nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do brania udziału w 

turnieju) jak i finansową (każdy z zawodników zapewnia sobie do udziału w turnieju właściwą 

odzież, w szczególności obuwie sportowe dostosowane do danej dyscypliny sportowej. 

 

Każdy z zawodników zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie skonsultować swój 

stan zdrowia z lekarzem przed podjęciem decyzji o wzięciu udziału w turnieju.  

 

Każdy z zawodników biorący udział w turnieju jest zobligowany we własnym zakresie i na koszt 

własny zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa dla danej dyscypliny sportowej 

(sposób przeprowadzenia rozgrzewki, ćwiczeń rozciągających przed i w czasie turnieju, właściwej 

pozycji wykonywania poszczególnych ćwiczeń, zachowania ostrożności itp.). 

 

Przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że zawodnik spełnia warunki do 

wzięcia udziału w turnieju pod względem zdrowotnym oraz, że zawodnik posiada podstawową 

wiedze w zakresie bezpieczeństwa. 

 

Poucza się zawodników, iż powinni posiadać ubezpieczenie OC od nieszczęśliwych wypadków 

obejmujące uprawianie sportów. Koszt ww. ubezpieczenia oraz wybór firmy ubezpieczeniowej jest 

obowiązkiem zawodnika. 

 

Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w turnieju osób chorych i 

wynikających z tego powodu wypadków oraz skutków wypadku odniesionych podczas gry. 



 

Postanowienia końcowe: 
Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem. 

Do rozgrzewki każda drużyna powinna posiadać własna piłkę.  

Zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonym boiskiem. 

Przed meczem każda drużyna ma prawo do 2 min. rozgrzewki na boisku 

O sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje organizator. 

 

Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę n 

przetwarzanie swoich danych osobowych a w szczególności na publikację swojego wizerunku 

oraz publikacje wyników turnieju w celach promocyjnych na podstawie Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści 

niniejszego regulaminu. 


