
Regulamin     Grabno, 24.06.2017r. 

1. Cel: 

– wyłonienie najlepszej drużyny turnieju, 

– popularyzacja piłki nożnej plażowej wśród środowiska miejsko-wiejskiego, 

– dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną, 

– integracja zawodników z różnych miejscowości. 

2. Organizator: 

GOK Wojnicz, Sportowy Wojnicz 

3.    Termin i miejsce: 

24.06.2017r. (sobota) – boisko plażowe przy WDK w Grabnie    15.00 rozpoczęcie zawodów 

4. Uczestnictwo:                    

– zespół liczy maksymalnie 5 zawodników (w całym turnieju), 

5. Przepisy gry uproszczone. 
6. Przepisy gry: 

 zespół składa się z 4 zawodników w polu, 
 zawody rozgrywane na plaży o wymiarach szerokość-16 m,długość-25m, 
 bramki: 3 m x 1,5 m., 
 czas gry: 2 x 10 minut + do 2 minut przerwa, 
 obuwie: gra bez obuwia-dopuszczane skarpety 
 piłka: numer „5”, 
 bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu karnym, pole karne stanowi całą 

szerokość boiska, 
 rzut karny z 9 metrów 
 zmiany hokejowe (błędy zmiany będą karane: strata piłki, rzut wolny dla drużyny 

przeciwnej 
 bramkarz wprowadza piłkę do gry tylko ręką po wznowieniu (5 sekund), nie może 

strzelić bramki wznowieniem, 

 Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą 
znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki. 

 Rzut z autu wykonywany jest z linii autowej ręką, 
 stosowane będą kary wychowawcze: 2 min. Żółta kartka, czerwona kartka- 

dyskwalifikacja (wykluczenie z meczu, wybitnie niesportowe zachowanie wykluczenie 
z turnieju). 

7. Punktacja: 

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, z a remis -1 punkt, za przegrane 0 pkt. 



O kolejności zespołów decydują kolejno: 

1. większa liczba zdobytych punktów, 
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: 

większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi 
zespołami (bezpośredni mecz /-e), 

korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych 
drużyn, 

lepsza różnica bramek w całym turnieju, 

większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju, 

jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty 
karne między zainteresowanymi zespołami 

W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się 
dogrywkę 

trwająca 2 x 3 minuty. Następnie rzuty karne strzelane najpierw po trzy, a potem po razie do 
skutku. 

6. Nagrody: 

Pamiątkowe puchary dla drużyn. 

7. Postanowienia końcowe: 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania 
zawodów. Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie poszczególnych drużyn 
Potwierdzenie  zgłoszenia zespołów do rozgrywek do 24.06.2017r. Zgłoszenie drużyny jest 
równoznaczne z akceptacją regulaminu rozgrywek. UWAGA!!! Liczba miejsc w turnieju 
ograniczona o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń drużyn. 

Wszelkich informacji Tel. 500125537 

Serdecznie zapraszamy! 

 


