
                 Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

 

 
REGULAMIN 
 TURNIRJU MINI PIŁKI NOŻNEJ 

 

„ PUCHAR PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ SUWALSKIEJ 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ” 

 
I. ORGANIZATORZY 
 
1.Turniej organizuje Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ul.Korczaka 2A zwana w 
   dalszej części regulaminu Organizatorem. 
 
II. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK 
 
1.Turniej odbędzie się na boisku osiedlowym przy budynku Korczaka 12 w Suwałkach. 
2.Rozpoczęcie turnieju w dniu 03.06.2017 r. o godz. 900 a  zakończenie w dniu 04.06.2017 r. o godz. 1500 . 
 
III. CELE TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ. 
 
1. Tworzenie możliwości spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. 
2. Popularyzacja dyscypliny sportowej jaką jest piłka nożna. 
3. Doskonalenie gry w piłkę nożną i sportowej rywalizacji w duchu fair play. 
4. Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole. 
5. Zdobywanie umiejętności zachowania się na zawodach sportowych, szczególnie w sytuacjach 
    zwycięstwa i porażki. 
 
IV. FORMUŁA TURNIEJU-UCZESTNICTWO. 
 
1. Turniej jest imprezą otwartą co oznacza, że uczestnikami mogą być zawodnicy zamieszkujący w 
    Suwałkach i poza jego granicami. 
2. Turniej jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w niżej wymienionych kategoriach wiekowych : 
 a) rocznik 2006-2005 (kl.IV i V Sz.P.) 
 b) rocznik 2004-2003 (kl.VI Sz.P. i kl.I Gim.) 
 c) rocznik 2002-2001 (kl.II i III Gim.) 
3. Każdy uczestnik turnieju musi mieć ze sobą legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający 
    tożsamość i rok urodzenia. 
4.Brak dokumentu identyfikującego zawodnika eliminuje go z turnieju. 
 
V. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU. 
 
1. Do turnieju zgłaszane są siedmioosobowe zespoły (1 bramkarz +5 zawodników w polu+1 rezerwowy) 
2. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są wyłącznie w siedzibie Administracji Osiedla Centrum przy 
    ul.Utrata 2A w Suwałkach  w terminie do dnia 26.05.2017 r. godz. 1300. 
3. Zgłoszenia do turnieju wraz z załącznikami można odebrać w Administracji Osiedla Centrum przy 
    ul.Utrata 2A w Suwałkach lub pobrać ze strony internetowej Organizatora : www.ssm.suwalki.pl . 
4. Osobą kontaktową w sprawach turnieju jest Pan Jan Gabrański tel.87-5663201. 
5. Na dokumenty stanowiące zgłoszenie drużyny do turnieju składają się : 
 a) czytelnie wypełniony formularz zgłoszenia szt 1 

http://www.ssm.suwalki.pl/
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 b) oświadczenia podpisane przez rodziców każdego ze zgłoszonych zawodników szt 7. 
6. Brak dostarczonego oświadczenia od rodziców eliminuje zawodnika z udziału w turnieju. 
7. Ilość zgłaszanych zespołów jest nieograniczona. 
 
VI. ZASADY I SYSTEM ROZGRYWEK . 
 
1. Wszystkie zespoły będą podzielone na odpowiednią ilość grup zależną od ilości zgłoszonych 
    zespołów. 
2. Losowania zespołów do poszczególnych grup dokonuje Organizator bez udziału przedstawicieli 
    drużyn. 
3. W grach eliminacyjnych obowiązywać będzie „pucharowy” system rozgrywek a w grach finałowych 
    „każdy z każdym„ a w przypadku ograniczonej ilości drużyn Organizator może zmienić system 
    rozgrywek. 
4. Każde spotkanie będzie trwało 16-18 minut ( 2x 8 lub 2x 9min ) w zależności od ilości zgłoszonych 
    drużyn. 
5. Decyzja dotycząca czasu gry zostanie ogłoszona podczas otwarcia turnieju. 
6. Po pierwszej połowie gry następuje zmiana stron a czas zmiany jest wliczony do czasu gry. 
7. Wszystkie mecze są rozgrywane piłką dostarczoną przez Organizatora. 
8. W trakcie meczu ilość zmian jest nieograniczona. 
9. Do prowadzenia rozgrywek wyznaczeni są przez Organizatora sędziowie, którzy odpowiadają za 
    przebieg i bezpieczeństwo gry. 
10. Jurysdykcji sędziów podlegają również zawodnicy rezerwowi oraz osoby z obsługi drużyny. 
11. Za nieprawidłowe zachowanie osoba z obsługi lub zawodnik rezerwowy może być usunięty poza 
      boisko. 
12. W trakcie meczów nie obowiązują tzw. „spalone”. 
13. Czas na wprowadzenie piłki do gry z autu lub przez bramkarza wynosi 6 sekund  w przeciwnym 
      razie sędzia dyktuje aut dla przeciwnej drużyny. 
14. Bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego można zdobyć tylko z połowy przeciwnika 
15. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną oraz napoje dla każdej drużyny. 
16. Drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie, Organizator nie odpowiada za kontuzje lub 
      nieszczęśliwe wypadki. 
17. Organizator nie odpowiada za zaginięcie sprzętu lub rzeczy osobistych zawodników. 
18. Pozostałe zasady gry, które będą obowiązywały są takie jak dla „mini piłki nożnej”.  
 
VII. PUNKTACJA. 
 
1. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów . 
2. O kolejności w grupie decyduje : 
 a) w przypadku systemu „pucharowego” zwycięstwo we wszystkich spotkaniach 
 b) w przypadku systemu „każdy z każdym” większa liczba zdobytych punktów  
             c) w przypadku identycznej ilości punktów ilość bramek zdobytych (większa ilość promuje do 
                 zwycięstwa) 
             d) w przypadku równej ilości punktów i bramek zdobytych decyduje ilość bramek straconych 
                 (mniejsza ilość straconych bramek promuje do zwycięstwa). 

3. W przypadku remisu w grach systemem „pucharowym” o zwycięstwie decydują rzuty karne strzelane 
     do skutku. 
 
VIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA .  
 
1. Za zdobycie I miejsca w Turnieju, w każdej kategorii wiekowej drużyna otrzymuje : 

a) Puchar Przewodniczącego Rady Nadzorczej Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
b) nagrody rzeczowe dla wszystkich zawodników 

2. Za zdobycie II miejsca w Turnieju, w każdej kategorii wiekowej drużyna otrzymuje : 
a) nagrody rzeczowe dla wszystkich zawodników 

3. Za zdobycie III miejsca w Turnieju, w każdej kategorii wiekowej drużyna otrzymuje : 
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a) nagrody rzeczowe dla wszystkich zawodników 
4. Wszyscy zawodnicy otrzymają dyplomy za udział w Turnieju. 
5. Wszystkie drużyny otrzymają napoje chłodzące podczas trwania rozgrywek. 
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE . 
 
1. Przyjmuje się że, w sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 
2. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo weryfikacji 
    meczu lub dyskwalifikacji drużyny. 
3. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest tylko Organizator. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godziny rozpoczęcia gry poszczególnych zespołów 
   określonych w wykazie gier. 
 
X. ZAKOŃCZENIE TURNIEJU . 
 
1. Zakończenie Turnieju połączone z wręczeniem nagród przewidziane jest na boisku osiedlowym przy 
    budynku Korczaka 12 w Suwałkach, w dniu 04.06.2017 r. o godz. 1500 . 
2.Termin i godzin zakończenia Turnieju może ulec zmianie w przypadku mniejszej lub większej ilości 
    zgłoszonych drużyn od przewidywanej przez Organizatora . 
3. Ostateczny termin i godzina zakończenia zostanie ogłoszona w dniu 03.06.2017 r. podczas otwarcia 
     Turnieju. 
4. Wręczenia nagród dokona Przewodnicząca Rady Nadzorczej Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 
Sporządził : JAN GABRAŃSKI 
       Kierownik Administracji Osiedla Centrum 
        mgr inż. Wojciech Kuczyński 
 
 
        
                      Zatwierdzam 
 
                    Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji S.S.M. 
        mgr inż. Józef D. Kimera 


