
 
 

REGULAMIN  ROZGRYWEK 
PIŁKARSKIEGO TURNIEJU  DRU ŻYN OSP 

O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO PA ŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ W INOWROCŁAWIU 

 
 

  
ORGANIZATOR : Komenda Powiatowa PSP w Inowrocławiu  
 
TERMIN :               
                                 
CEL TURNIEJU : 
                                Popularyzacja piłki nożnej wśród  strażaków OSP z  terenu powiatu , oraz      
                                integracji środowiska strażackiego . 
NAGRODY :        
                               Puchar  Komendanta Powiatowego PSP i dyplomy dla zwycięzców            
                                turnieju . 

        Zwycięzca turnieju uzyskuje prawo reprezentacji powiatu w turnieju     
        wojewódzkim. 

 
UCZESTNICY :   
                                Strażacy jednostek OSP z poszczególnych gmin. Każda gmina wystawia         
                                jedną drużynę. W  turnieju  prawo  gry  maj ą  zawodnicy,  którzy są    
                                czynnymi  członkami  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  (posiadają  
                                legitymacje OSP)  oraz  ukończyli  co  najmniej  kurs  podstawowy    
                                strażaków  OSP. 
 
 
DODATKOWE  INFORMACJE: 
 
 

1. Potwierdzoną listę z zawodnikami należy dostarczyć w dniu zawodów. 
2. Zawodnicy muszą być objęci ubezpieczeniem NNW 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       



 
 
 

ZASADY GRY W TURNIEJU 
 

1. Drużyny grają w składach 5-osobowych (czterech zawodników w polu plus bramkarz). W czasie 
rozgrywania spotkania można dokonać dowolnej ilości zmian. Zmiany zawodników odbywają się tylko 
przy bocznej linii boiska. 

  
2. Zawodnicy zobowiązani są posiadać jednolite stroje. Obowiązuje obuwie piłkarskie tzw. buty ” lanki”, 

zakaz gry w obuwiu z metalowymi korkami. 
 
3. Każda drużyna wyznacza swego kapitana drużyny. Kapitan odpowiada za porządek, dyscyplinę i 

sportowe zachowanie się zawodników w jego drużynie i reprezentuje zespół wobec sędziów zawodów. 
  

4. Czas i system rozgrywek zostanie ustalony na odprawie przed rozpoczęciem turnieju. 
  

5. Punktacja: 
o za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty. 
o za spotkanie nierozstrzygnięte /remis/ przyznaje się jeden punkt. 
o za spotkanie przegrane – 0 pkt. 

  
6. W przypadku równej ilości punktów o miejscu w tabeli decyduje: 

o bilans bezpośredniego meczu, 
o przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach, 
o przy dalszej równości, większa ilość strzelonych bramek, 
o przy dalszej równości, losowanie 

 
7. Gra: 

o wprowadzenie piłki do gry z autu bocznego odbywa się przez zagranie nogą, a piłka nie może 
być w ruchu. 

o odległość muru przy rzucie wolnym pośrednim i bezpośrednim wynosi 3 metry, 
o rzut od bramki wykonuje się przez wyrzucenie piłki ręką przez bramkarza z dowolnego 

miejsca własnego pola karnego 
o bramkarz po aucie bramkowym wprowadza piłkę do gry tylko ręką. 

 
       7.    Kary 

o za niesportowe zachowanie np. wulgaryzmy lub brutalną grę zawodnik może być ukarany 1 
lub 2 - dwu minutową karą odsunięcia od gry, bądź całkowicie wykluczony z gry (czerwona 
kartka), co skutkuje absencją w kolejnym spotkaniu, 

 

 

 
 
 


