
 

 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK KASZUB CUP  

NA SEZON 2019/2020 

 

§ 1. Przepisy.  

1. Zawody rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym 

regulaminem i obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej. W turniejach 

Kaszub Cup obowiązują następujące zasady: 

 Bramkarz wznawia grę z autu bramkowego ręką, 

 Bramkarz nie może zdobyć bramki bezpośrednio z wyrzutu piłki ręką (musi być kontakt 

piłki z zawodnikiem), 

 Aut: wprowadzanie piłki nogą (bez możliwości bezpośredniego strzału na bramkę), 

 Rzut wolny, odległość muru 5m, 

 Rzut karny z odległości 9m (bramki 5x2m), 

 Nie dopuszcza się możliwości zmiany decyzji sędziego na podstawie nagrania wideo 

(uznanie bramki, decyzja o rzucie karnym itp.), materiał wideo może być wykorzystany 

jedynie w sytuacji rażącego naruszenia przepisów (niesportowe zachowanie, bójka etc.), 

które może pomóc w identyfikacji osób zaangażowanych bądź wyjaśnienia sytuacji, jaka 

miała miejsce w czasie trwania turnieju. 

 

§ 2. Sędziowie.  

1. Mecze będą prowadzone przez sędziów stowarzyszonych przy Pomorskim Związku Piłki 

Nożnej.  

 

§ 3. Kategorie wiekowe oraz terminy turniejów. 

 

Kategoria Termin Organizator Kontakt 

JE2 (rocznik 2010) 16-17.11.2019  Paweł Buzała 
tel.: 502-149-817 

mail.: pawelbuzala24@gmail.com 

JD2 (rocznik 2008) 23-24.11.2019  Maksym Graczyk 
tel.: 509-786-531 

mail.: m.graczyk@gosrit.luzino.pl 

 

 



 

 

 

 

JD1 (rocznik 2007) 01.12.2019 Piotr Jasielski 
tel.: 794-700-154 

mail.: p.jasielski@gosrit.luzino.pl 

JB (rocznik 2003/04) 01.02.2020 Grzegorz Semak 
tel.: 605-764-000 

mail.: g.semak@gosrit.luzino.pl 

JA (rocznik 2001/02) 02.02.2020 Michał Dąbrowski 
tel.: 506-662-188 

mail.: misiu.migo@wp.pl 

Seniorki 08-09.02.2020 
Sylwester Piątek 

Adam Olejniczak 

tel.: 508-906-162 

mail.: a.olejniczak@gosrit.luzino.pl 

JC2 (rocznik 2006) 15-16.02-2020 Paweł Buzała 
tel.: 502-149-817 

mail.: pawelbuzala24@gmail.com 

 

 

§ 4. Wymiary boisk, piłki do gry oraz obuwie.  

1. Rocznik 2007 i młodsi piłka rozmiar 4, obuwie halowe. 

2. Rocznik 2006 i starsi piłka rozmiar 4 halowa, obuwie halowe. 

3. Bramki o wymiarze 5x2 m. 

 

§ 5. Skład drużyn i zmiany.  

1. Przed rozpoczęciem turnieju kierownicy każdej drużyny zobowiązani są do wypełnienia 

sprawozdania, protokołu zawodników uczestniczących w meczu.  

2. W zawodach bierze udział 4 zawodników plus bramkarz, drużyny mają nieograniczoną 

możliwość wymiany zawodników spośród wpisanych do protokołu z możliwością ich 

powrotu do gry.  

3. Wszelkie zmiany tylko w przerwie gry.  

4. Jeden zawodnik może występować tylko w jednej drużynie (za zgodą organizatorów 

bramkarz może występować w dwóch drużynach jednego klubu).  

5. Kadra zespołu składa się z maksymalnie 12 zawodników, a od rocznika 2006 i starsi – 

10 zawodników. 

 

§ 6. Czas gry.  

1. W zależności od liczby drużyn biorących udział w turnieju. Minimalny czas gry to 

8 minut.  

 



 

 

 

 

§ 7. System rozgrywek i punktacji.  

1. System rozgrywek: W turnieju bierze udział od 15 do 20 zespołów podzielonych na 

grupy. W sobotę gramy w grupach rano lub popołudniu, w niedzielę w zależności od 

miejsca zajętego w sobotę (podział na grupy i ilość drużyn uzależniony jest od liczby 

drużyn biorących udział w turnieju). 

2. System punktacji: - za zwycięstwo przyznaje się trzy punkty, - za spotkanie 

nierozstrzygnięte (remis) przyznaje się jeden punkt - za spotkanie przegrane nie przyznaje 

się punktów.  

 

 

§ 8. Kolejność miejsc. 

1. O kolejności drużyn w tabelach decyduje ilość zdobytych punktów. 

2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym 

miejscu decydują:  

 Przy dwóch zespołach:  

a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  

b) przy równej ilości pkt. korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach danej 

grupy,  

c) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach grupy, 

d) przy dalszej równości, decydują po trzy rzuty karne, a dalej po jednym aż do wyłonienia 

zwycięzcy.  

 Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą 

spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami:  

a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  

b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica bramek w meczach między 

zainteresowanymi zespołami,  

c) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych w meczach między 

zainteresowanymi zespołami,  

d) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach danej 

grupy, 

e) przy dalszej równości, większa ilość bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach danej 

grupy, 



 

 

 

 

f) przy dalszej równości, decydują po trzy rzuty karne, a dalej po jednym aż do 

rozstrzygnięcia.  

3. W spotkaniach ćwierćfinałowych, półfinałowych i finałowych, przy nierozstrzygniętym 

meczu zarządza się serią 3 rzutów karnych, przy jej nie rozstrzygnięciu oddaje się po 

jednym strzale aż do rozstrzygnięcia.  

 

§ 9. Napomnienia i protesty.  

1. Kary wychowawcze od 1 do 2 minut.  

2. W przypadku drastycznego naruszenia przepisów zawodnik może być usunięty z boiska 

(czerwona kartka).  

3. O konsekwencjach czerwonych kartek decyduje Komisja Zawodów.  

4. W przypadku spraw spornych drużyna ma prawo do 10-ciu minut po zakończeniu meczu 

wnieść protest, który po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł, zostanie rozstrzygnięty 

w ciągu 20 min od złożenia protestu. Gdy protest zostanie odrzucony, kaucja przepada na 

rzecz organizatora.  

 

§ 10. Uwagi organizacyjne.  

1. Organizator ubezpiecza turniej od OC, nie zapewnia ubezpieczenia zawodników z tytułu 

NW.  

2. Każda z drużyn zobowiązana jest do przydzielenia swoim zawodników stałych numerów 

na koszulkach na czas trwania turnieju.  

3. Każda drużyna musi posiadać jednakowy strój sportowy. 

4. Każda z drużyn zobowiązana jest do przedstawienia następującej dokumentacji:  

a) lista zbiorcza zawodników,  

b) każdy z uczestników musi posiadać aktualną legitymację szkolną ze zdjęciem, lub inny 

dokument potwierdzający tożsamość,  

c) każdy z zawodników musi posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność 

do uczestnictwa w rozgrywkach (dopuszczalne są listy zbiorcze), bądź oświadczenie 

o stanie zdrowia podpisane przez kierownika,  

d) każdy zespół powinien mieć maksymalnie 12 zawodników (od rocznika 2006 i starsi - 10 

zawodników), 

e) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz praw do wizerunku. 



 

 

 

 

5. Organizator dopuszcza udział dziewcząt w turnieju. W każdej z kategorii mogą 

występować dziewczyny o rok starsze niż chłopcy.  

 

§ 11. Nagrody.  

1. Za miejsca 1-3 – Puchar oraz medale dla wszystkich zawodników, nagrody rzeczowe w 

postaci sprzętu sportowego. Pozostali uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy, 

puchary oraz upominki ufundowane przez sponsorów – każdy wraca z czymś do domu po 

zakończeniu turnieju. 

 

§ 12. Nocleg oraz wyżywienie. 

1. Istnieje możliwość noclegu oraz zakupu wyżywienia:  

a) śniadanie – 10,00 zł, 

b) obiad – 18,00 zł, 

c) kolacja – 10,00 zł, 

2. Nocleg w salach lekcyjnych w Gimnazjum w cenie:  

a) 20,00 zł /osobo-doba (materac), 

b) 30,00 zł /osobo-doba (łóżko). 

 

§ 13. Koszty uczestnictwa.  

1. Wpisowe na dwu-dniowy turniej od drużyny wynosi 300,00 zł, turniej jedno-dniowy 

200,00 zł. Wpisowe wpłacane jest w formie bezzwrotnej zaliczki na numer konta:  

Bank PKO BP 27 1020 4649 0000 7202 0106 4336  

2. W tytule proszę podać nazwę drużyny oraz kategorię wiekową turnieju, na który jest 

zgłoszenie.  

 

§ 14. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 


