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REGULAMIN  TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ  - UKS GRACZ CUP 2015 
 
I. Organizacja i współfinansowanie: 

Organizatorem Turnieju „UKS GRACZ CUP 2015” (zwanego dalej Turniejem) jest Uczniowski Klub 
Sportowy „GRACZ” przy współpracy z Gminą Kuźnia Raciborska i Gminą Lyski. Turniej 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny w ramach 
projektu pt: „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” pod 
nazwą „Sport najlepszą promocją współpracy.” 
 
II. Cel imprezy 

Celem turnieju jest propagowanie piłki nożnej wśród dzieci w wieku szkół podstawowych. 
 
III. Organizator 

Organizatorem turnieju jest Urząd Gminy w Lyskach, Urząd Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska i UKS 
„GRACZ” działający przy Gimnazjum w Lyskach. 
 
IV. Miejsce, termin 

Turniej zostanie rozegrany na hali sportowej w Rudach w terminie 07 marzec 2015 r. 
 
V. Zasady uczestnictwa 

W turnieju uczestniczą dzieci urodzone w roku 2002 i młodsze. Przed rozpoczęciem rozgrywek 
opiekunowie ekip dostarczą organizatorom wypełnione listy uczestników (wzór zgłoszenia stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Ekipa może liczyć maksymalnie 10 zawodników. 
Zgłoszenia udziału dziecka w Turnieju dokonuje opiekun drużyny w dniu imprezy. Uczestnicy biorą 
udział w zawodach za zgodą i wiedzą rodziców.  
 
VI. System rozgrywek 

Obowiązuje system „grupowy”. Grupa A i B 
Zwycięzcy grup A i B zagrają o 1 miejsce w turnieju, 
- drużyny które zajęły 2 miejsca w poszczególnych grupach zagrają o 3 miejsce, 
- drużyny które zajęły 3 miejsca w poszczególnych grupach zagrają o 5 miejsce, 
- drużyny które zajęły 4 miejsca w poszczególnych grupach zagrają o 7 miejsce, 
Obowiązuje następująca punktacja: 
° Za zwycięstwo – 3 pkt 
° Za remis – 1 pkt 
° Za porażkę – 0 pkt 
    O kolejności miejsc w rozgrywkach grupowych decyduje: 
-  ilość zdobytych punktów 
-  w razie równej ilości zdobytych punktów przez dwie drużyny, wynik bezpośredniego pojedynku, a 
w wypadku remisu kolejno: 
° Różnica pomiędzy zdobytymi a straconymi bramkami 
° Ilość zdobytych bramek 
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VII. Obowiązują standardowe  przepisy gry w piłkę nożną, za wyjątkiem: 

° Liczba zawodników: drużyna liczy 5 zawodników z których jeden jest bramkarzem oraz 5 
rezerwowych. 
° Każdy zespół może dokonać dowolnej ilości zmian systemem hokejowym. 
° Czasu gry: każdy mecz trwa 12 minut ciągiem bez zmiany stron 
° Kary: obowiązują wykluczenia za niesportowe zachowanie – 2  minutowe (w przypadku straty 
bramki przez drużynę  ukaraną wykluczeniem gracz tej drużyny wraca na boisko). 
° Rzut od bramki wykonywany jest ręką. Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć 
linii środkowej. 
° Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna, która nie 
popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym przypadku nie 
obowiązuje przepis o „prawie korzyści”. 
° Rzut z autu wykonywany jest nogą. 
° Gra bez „spalonego”. 
° Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się 
przynajmniej w odległości 3 metrów od piłki. 
 
VIII. Sprawy różne 

We wszystkich kwestiach spornych lub nie objętych niniejszym regulaminem decydujący głos mają 
organizatorzy pod przewodnictwem trenera koordynatora. 
 
IX. Podział na grupy 

Grupa A 
- UKS Gracz Lyski 2003 
- Górnik Zabrze 
- MOSiR Jastrzębie 
- Buk Rudy Wielkie 
 

Grupa B 
- UKS Gracz Lyski 2002 
- Piast Gliwice 
- KS Świerklany 
-Tu jeszcze będzie jedna drużyna 
 
X. Nagrody 

- Każdy uczestnik turnieju otrzymuje pamiątkowy medal, 
- Każda drużyna otrzymuje pamiątkowy puchar, 
- Każda drużyna otrzymuje pamiątkowy dyplom, 
- Każda drużyna otrzymuje dwie piłki, 
- Dyplom i puchar (piłka, rękawice) dla najlepszego strzelca i bramkarza. 
 


