
Regulamin turnieju „Nasze Euro - Oświęcim 2012”

Organizatorem turnieju są:
Urząd Miasta Oświęcim - Wydział Promocji Miasta
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu 
Stowarzyszenie "OSSA" Oświęcim

I. Założenia główne:

1. Celem organizacji turnieju jest integracja mieszkańców miasta Oświęcim i okolic czemu służyć 
ma współzawodnictwo sportowe i wspólna zabawa. Turniej przygotowany został  w związku z 
organizowanymi w Polsce i Ukrainie mistrzostwami Europy w piłkę-nożną w dniach 8 czerwca – 1 
lipca  2012 r. 

2. Turniej jest przedsięwzięciem niekomercyjnym. Udział drużyn w zawodach i publiczności jest 
bezpłatny. 

II. Zgłoszenia i organizacja turnieju:

1. W turnieju mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy na dzień zgłoszenia maja ukończone 
18  lat.  Do  rozgrywek  można  zgłosić  maksymalnie  do  15  zawodników  na  podstawie 
wypełnionej  listy,  której  wzór  stanowi  załącznik  do  niniejszego  regulaminu.  Zgłoszenie 
drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Zgłoszenia  drużyny należy dokonać  osobiście  w biurze  MOSiR w Oświęcimiu  przy ul. 
Legionów 15 poprzez dostarczenie kompletnie wypełnionej listy zawodników. 

3. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni w klubach piłkarskich tylko do klasy 
A włącznie. Ilość zawodników zrzeszonych jest nieograniczona. 

4. Do rozgrywek Organizator przyjmuje tylko 16 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń).

5. Do  zgłoszonych  drużyn  przypisane  zostaną  w  drodze  publicznego  losowania  nazwy 
poszczególnych państw rzeczywiście uczestniczących w turnieju EURO 2012 a następnie 
drużyny rozlosowane zostaną do 4 grup. Losowanie grup odbędzie się w sali konferencyjnej 
MOSiR Oświęcim w dniu 7.06.2012 o godz. 16.00 W publicznym losowaniu może wziąć 
udział po 2 przedstawicieli każdej drużyny przyjętej do turnieju. 

6. W grupach odbywają się mecze każdy z każdym. Do dalszych rozgrywek przechodzą dwie 
pierwsze drużyny z grupy. Dalsza część jest rozgrywana systemem pucharowym. 

7. Turniej  będzie  rozgrywany  na  boiskach  MOSiR  Oświęcim  lub  innych  o  podobnym 
standardzie. 

8. Zawody będą rozgrywane w soboty w godzinach od 9.00. począwszy od dnia 09.06.2012.

9. Zawodnicy  uczestniczą  w  rozgrywkach  na  własną  odpowiedzialność  i  w  razie 
nieszczęśliwych  wypadków,  kontuzji  itp.  nie  mogą  dochodzić  swoich  roszczeń  od 
Organizatorów.

II. Organizacja rozgrywek:

1. Ilość zawodników grających na boisku to 6 w polu + 1 bramkarz.

2. Regulamin nie dopuszcza do zmian godzin i terminów zawodów wyznaczonych przez 
organizatora.

3. Obuwie sportowe zawodników nie może mieć metalowych wkrętów, bądź innych 
niebezpiecznych elementów. 

4. O kolejności w tabeli decyduje kolejno: ilość punktów, bezpośredni pojedynek, stosunek 



bramek, większa ilość zdobytych bramek. 

5. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 25 minut bez przerwy (czas tylko na zmianę stron). 

6. Drużyna nie może występować w składzie mniejszym niż 5 zawodników. 

7. Gdy drużyna zostanie zdekompletowana sędzia kończy zawody. 

8. Jeżeli istnieje podejrzenie, że któryś z uczestników zawodów znajduje się pod wpływem 
alkoholu lub innych środków odurzających sędzia ma prawo takiego zawodnika nie 
dopuścić do udziału w zawodach bądź uniemożliwić mu kontynuowanie dalszej gry.

9. Przepisy zezwalają na stosowanie kar indywidualnych takich jak: 3 lub 5 minut i czerwona 
kartka:
- drużyna, która gra w osłabieniu 3 min. i straci bramkę może uzupełnić skład, w przypadku 
gdy na karze znajdował się więcej niż jeden zawodnik, drużyna może uzupełnić skład o 
jednego zawodnika, w przypadku kary 5 min. po stracie bramki nie można uzupełnić składu.
- gdy zawodnik zostanie wykluczony (czerwona kartka) drużyna gra w osłabieniu przez 
resztę trwania zawodów.
- zawodnik wykluczony (czerwona kartka) nie może występować w jednej kolejce. 
- gdy ukarany zawodnik zachowuje się ordynarnie, ubliża sędziemu lub innym zawodnikom, 
używa niecenzuralnych zwrotów itp. - zostaje wykluczony (czerwona kartka) i otrzymuje 
karę zawieszenia na 5 meczy, Organizator może nałożyć na niego lub drużynę karę wyższą 
w zależności od ciężaru przewinienia. 
- gdy dojdzie do rękoczynów, czy też samego „podniesienia ręki” na sędziego lub innych 
zawodników, Organizator ustala karę indywidualną wykluczenia z zawodów, 
- jeżeli sytuacja ma miejsce ponownie zawodnik zostaje usunięty z rozgrywek,
- gdy w jednej drużynie karę wychowawczą otrzyma więcej niż trzech zawodników, 
opuszczają oni plac gry, a drużyna może uzupełnić skład do 4 zawodników innymi 
zawodnikami, jeżeli tacy przebywają na ławce rezerwowych, wówczas kolejne kary są 
odłożone w czasie. 
- nałożona kara indywidualna lub drużynowa obowiązuje i przechodzi na wszystkie kolejne 
rozgrywki organizowane przez OSSA (liga, puchar, turnieje itd.). 
- rozmyślne, złośliwe i notoryczne naruszanie przepisów gry obliguje sędziego do 
zakończenia zawodów. Decyzję, co do zaistniałej sytuacji podejmuje Organizator. 
- każdy uczestnik zawodów jest odpowiedzialny za swoje zachowanie, bez względu na to 
czy gra mecz czy jest na zawodach prywatnie, i jako taki może zostać ukarany przez 
sędziego lub Organizator.

10. Odległość muru i zawodników drużyny przeciwnej od piłki wynosi:

– przy rzucie wolnym – 5 metrów

– przy aucie i rzucie rożnym – 3 metry

11. Rzut z autu jest rzutem pośrednim, co oznacza że bezpośrednio z autu nie można zdobyć 
bramki.

12. Zmiany zawodników są dokonywane w systemie hokejowym bez ograniczeń - zawodnik 
rezerwowy wchodzi na boisko dopiero po zejściu zmienianego kolegi w tym samym 
miejscu. Gdy na boisku znajduje się więcej zawodników jednej drużyny, sędzia winien 
przerwać grę i nałożyć na drużynę 3 minuty kary. 

13. Piłki na spotkania zabezpieczają Organizatorzy. W rozgrywkach będą używane tylko piłki 
skórzane rozmiar - 5. 

14. Bramka nie może być zdobyta ręką przez bramkarza. 

15. Podanie piłki nogą rozmyślne do własnego bramkarza ( dotknięcie piłki rękami przez 
bramkarza ) karane jest rzutem wolnym pośrednim z linii pola karnego drużyny naruszającej 



przepisy gry.

16. Rzut karny wykonywany jest z linii pola karnego.

17. Reszta postanowień dotyczących gry zgodnie z przepisami PZPN. 

18. Drużyna musi posiadać jednolite stroje, bądź zapewnić sobie „lajbiki” w kontrastującym 
kolorze do drużyny przeciwnej. Jeżeli jakiś zawodnik pozbawiony będzie regulaminowego 
stroju sędzia może nie dopuścić go do meczu.

19. Wszystkie protesty muszą być składane drogą pisemną do Organizatorów. Decyzja 
Organizatorów jest nieodwołalna.

20. Zabrania się palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych na terenie obiektów, 
na których odbywają się zawody. Nie zastosowanie się do powyższego może doprowadzić 
do nałożenia kar indywidualnych na zawodnika lub drużynę.

21. Kary nakłada Organizator. Od nałożonych kar nie przysługuje odwołanie. 

22. Jeśli są jakieś nieścisłości lub niezrozumienia przepisów - wyjaśnień udziela wyznaczony 
przedstawiciel Organizatora. 

Nagrody:

1. Organizator przewiduje nagrody za I, II i III miejsce oraz dla zawodnika, który zdobędzie 
największa ilość bramek oraz dla najlepszego bramkarza.  Każda drużyna otrzyma pamiątkowy 
dyplom. Nagrody i dyplomy zostaną uroczyście wręczone po meczu finałowym, który odbędzie się 
na stadionie MOSiR Oświęcim w dniu 30.06.2012 r.

2. Fundatorem nagród jest Prezydent miasta Oświęcim. 



                                    

ZGŁOSZENIE
Zgłaszam udział drużyny …………………………………………….................................................................

do turnieju „Nasze Euro - Oświęcim 2012”. Oświadczamy, że jesteśmy zdolni do udziału w rozgrywkach i 
będziemy w niej uczestniczyć na własną odpowiedzialność, a w przypadku odniesienia ewentualnej kontuzji 
w trakcie rozgrywek, nie będziemy wysuwać żadnych roszczeń do Organizatorów. Ponadto oświadczamy, że 
posiadamy ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków NW. Dodatkowo oświadczamy, że otrzymaliśmy 
regulamin rozgrywek i zapoznaliśmy się z jego treścią.

Lp. Imię i nazwisko zawodnika Data 
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………………………………………       ……………………..
podpis kapitana                       telefon kontaktory

Organizatorem turnieju są:
Urząd Miasta Oświęcim - Wydział Promocji Miasta
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu 
Stowarzyszenie "OSSA" Oświęcim

W imieniu organizatorów dodatkowych informacji udziela Pan Waldemar Łoziński ze Stowarzyszenia OSSA w Oświęcimiu, tel. 510 146 446.


