
REGULAMIN XXII MEMORIAŁU IM. PIOTRA NOWACKIEGO  

NOWY SĄCZ/ KAMIONKA WIELKA 24.08.2017 

 

A. Cel imprezy:  

- upamiętnienie 23. rocznicy tragicznej śmierci sędziego III ligowego Piotra 

Nowackiego,  

- wyłonienie mistrza Turnieju Piłki Nożnej Sędziów,  

- propagowanie sportowego współzawodnictwa w formule FAIR PLAY wśród  

sędziów, 

- promocja Sądecczyzny, 

- wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska sędziowskiego,  

-popularyzacja form aktywnego wypoczynku, 

2. Organizatorzy: 

- Komisja Sędziowska w Nowym Sączu, 

- OZPN w Nowym Sączu, 

3. Miejsce i termin: 

Obiekty LKS Skalnik Kamionka Wlk. ( mapka dojazdu na końcu regulaminu ), 

24.08.2017 (czwartek) o godzinie 16:00. 

4. W turnieju uczestniczą drużyny Kolegiów Sędziowskich z terenu Małopolski 

oraz zaproszeni goście. W skład reprezentacji Kolegiów Sędziowskich wchodzą 

sędziowie z danego Podokręgu Piłki Nożnej.  

5. Zespół uczestniczący w rozgrywkach musi posiadać jednolity komplet 

strojów. Obowiązuje zakaz gry we wkrętach. 

6. Wpisowe w kwocie 350zł do uregulowania u Organizatora przed 

rozpoczęciem Turnieju. 

7. Każda drużyna otrzyma pamiątkowy puchar i dyplom. 

8. Organizatorzy wyłonią: najlepszego zawodnika, najlepszego bramkarza i 

najlepszego strzelca. 

B.  Zasady Turnieju  

1. Drużyna może zgłosić maksymalnie 10 zawodników w tym bramkarza oraz 

dodatkowo 2 osoby funkcyjne. 

 2. Każda ekipa przed turniejem winna dostarczyć imienną listę podpisaną przez 

kierownika drużyny. 

3. W turnieju bierze udział 8 drużyn. Drużyny zostaną podzielone na dwie 

grupy. Rozgrywki w grupach prowadzone będą systemem „każdy z każdym”. 

- Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do półfinałów i grają ze sobą 



mecze „na krzyż”. Wygrane drużyny zagrają w finale. Przegrane drużyny zagrają 

mecz o 3 miejsce.  

- Drużyny które zajmą 3 i 4 miejsca w grupach również zagrają ze sobą mecz „na 

krzyż”. Następnie wygrane drużyny zagrają mecz o 5 miejsce, przegrane 

drużyny zagrają mecz o 7 miejsce. 

4. W rozgrywkach grupowych kolejność zespołów w tabeli ustala się według 

liczby zdobytych punktów / 3 za zwycięstwo, 1 za remis /.  

5. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwa lub więcej 

zespołów, o zajętym miejscu decydują: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b) przy równej ilości zdobytych pkt, korzystniejsza różnica między zdobytymi i 

straconymi bramkami w spotkaniu tych drużyn, 

c) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich 

spotkaniach grupowych, 

d) przy dalszej równości, większa liczba strzelonych bramek, 

e) przy dalszej równości, sędzia zarządzi po 3 rzuty karne, 

6. Sędziów do prowadzenia turnieju deleguje Referent ds. obsady KmS w 

Nowym Sączu. 

C. Przepisy gry: 

Zawody prowadzone są w oparciu o aktualne przepisy w grę w piłkę nożną z 

uwzględnieniem: 

1. Wymiary 40x25, bramki 5x2 m, piłka nr 5. Drużyna liczy na boisku  

6 zawodników (5+1). 

2. Czas gry każdego meczu wynosi 12 minut bez przerwy. 

3. Po aucie bocznym zawodnicy wprowadzają piłkę do gry nogą z linii bocznej 

bądź zza linii, z takiego wznowienia nie można bezpośrednio zdobyć bramki. 

4. Odległość zawodnika drużyny przeciwnej od piłki przy aucie bocznym wynosi 

min 2 metry. 

5. Odległość zawodnika drużyny przeciwnej od piłki przy stałych fragmentach 

gry powinna wynosić minimum 5 metrów. 

6. Zmiany można przeprowadzać tylko w wyznaczonej strefie (tzw. hokejowe   

i bez limitu). 

7. Nieprzestrzeganie odległości od wykonawcy wrzutu lub rzutu lub też 

przeprowadzanie nieprawidłowej zmiany karane jest 2 minutową karą. 

8. Brak przepisu o spalonym. 

9. Bramkarz wznawia grę z rzutu od bramki wyłącznie ręką. 

10. Rzut karny wykonywany jest  z 9 m (tzn. z linii pola karnego). 



11. Kary indywidualne : 

- żółta kartka (2 minuty kary) 

- czerwona kartka 

a) na miejsce ukaranego czerwoną kartką, drużynie przysługuje wprowadzanie 

innego zawodnika po pięciu minutach od udzielenia kary czerwonej kartki, 

b) w przypadku popełnienia wyjątkowo brutalnego faulu lub wybitnie 

niesportowego zachowania zawodnik zostaje wykluczony (cz.k.) a 

organizatorzy mogą podjąć decyzję o odsunięciu zawodnika od kolejnych 

meczów turnieju. 

12. W meczach, których musi zostać wyłoniony zwycięzca, w przypadku remisu 

sędzia zarządza serię rzutów karnych (po trzy, następnie aż do skutku). 

Pozostałe zasady gry zgodnie z Przepisami Gry w Piłkę Nożną – wydanie 

2016/2017. 

Wszelkie zmiany mogą nastąpić wyłącznie po akceptacji organizatora 

wydelegowanego z  KmS Nowy Sącz. 

D. Postanowienia końcowe: 

1. Opiekunowie drużyn ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się 

zawodników w trakcie turnieju. W przypadku uszkodzeń drużyny ponoszą 

odpowiedzialność materialną. 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników 

3. Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialność ponoszą Kolegia 

Sędziowskie danych zawodników. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i ich następstwa w 

trakcie turnieju oraz w drodze na i z turnieju. 

5. Kierownicy drużyn odpowiadają za posiadanie przez zawodników aktualnych 

kart zdrowia oraz legitymacji sędziowskich. 

6. Szczegółową interpretację regulaminu rozgrywek, zgłoszone protesty oraz 

sprawy nie ujęte w regulaminie pozostawia się w gestii organizatorów. 



 


