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REGULAMIN 
Turnieju piłki nożnej o Puchar Rektora 

Politechniki Gdańskiej 
 
1. Cel:  

 Popularyzacja piłki nożnej w środowisku akademickim,  

 Integracja studentów,  

 Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,  

 Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.  
 

 
2. Organizator:  

 Wydziałowa Rada Studentów wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.  

 Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku 
80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 25 
 

 
3. Termin i miejsce turnieju:  

 Miejsce:  Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej  

w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 12 

 Eliminacje:  
20.04(Sb)  godz. 9.00-16.00 
21.04(Nd) godz. 9.00-16.00 
27.04(Sb)  godz. 9.00-16.00 
28.04(Nd)  godz. 9.00-16.00 
 

 Finał:  11.05(Sb)  godz. 9.00-16.00 
 

4. Uczestnictwo:  

 Prawo zgłoszenia mają jedynie drużyny złożone ze studentów Politechniki Gdańskiej, 
zorganizowane w drużynę co najwyżej ośmioosobową. 

 W turnieju biorą udział maksymalnie 32 zespoły. 

 Drużyna liczy maksymalnie 11 zawodników (5 + bramkarz) i do 5 rezerwowych.  

 Obowiązuje odpowiedni strój i obuwie sportowe. (zakaz gry we wkrętach itp.) 

 Każdego dnia eliminacji gra 8 drużyn.  

 Termin, w którym dana drużyna uczestniczy w eliminacjach, jest zależny od kolejności 
zgłoszenia zespołu. Każdy zespół zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany w 
zgłoszeniu adres e-mail, o terminie rozgrywek na co najmniej tydzień przed datą 
uczestnictwa. 
 

 
  



2 
 

5. Zgłoszenia:  

 Zgłoszenia należy dostarczyć w formie pisemnej osobiście do Wydziałowej Rady Studentów 
WZiE - pok. 809 gmach B lub wysłać pocztą e-mail na adres turniej.pg.2013@gmail.com  

 Zgłoszenie musi zawierać: listę osób wchodzących w skład drużyny , nazwę drużyny, numer 
kontaktowy i adres e-mail, przedstawiciela drużyny.  

 O uczestnictwie w turnieju decydować będzie kolejność zgłoszeń poszczególnych zespołów, 
lista zakwalifikowanych drużyn zostanie opublikowana drzwiach pokoju 809 w gmach B oraz 
na stronie www.facebook.com/wrs.zie i  www.facebook.com/AZSPG 

 Zgłoszona drużyna obliguję się do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 40 złotych. W 
przypadku nie wpłacenia wpisowego do końca terminu zapisów, drużyna zostaje skreślona z 
listy kosztem następnej drużyny, która się zgłosiła do turnieju i dalszym ciągu chce brać 
udział w turnieju. 

6. System rozgrywek eliminacji 

a) Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami ogólnymi (pkt.  8) chyba, że organizator oraz 

wszyscy uczestnicy eliminacji w danym dniu, wyrażą zgodę na zmianę lub uaktualnienie przepisów. 

b) Drużyny biorące udział w eliminacjach w danym dniu, zostaną rozlosowane do  2 grup (A i B). 

 c)Mecze w grupach odbędą się w sposób „Każdy z każdym”. 

d) Czas trwania meczu grupowego 2 x 12 min. 

e)Do finału kwalifikują te drużyny, które uzyskały najlepszy wynik w swojej grupie. 

f) W razie uzyskania przez 2 drużyny tego samego miejsca,  zostanie zorganizowany mecz 
dogrywkowy. 
g) O zajętym miejscu w grupie decydują:  

1) Punkty wg punktacji : wygrana – 3 pkt., remis – 1 pkt., przegrana – 0 pkt., walkower – 0 pkt., 

    (Walkower zalicza się jako przegraną 0:3) 

2) Wynik bezpośredniego spotkania. 

3) Stosunek bramek (zdobyte do straconych) 

 
7. System rozgrywek finału turnieju:  

a) Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami ogólnymi (pkt. 8) chyba, że organizator oraz wszyscy 
uczestnicy rozgrywki w danym dniu, wyrażą zgodę na zmianę lub uaktualnienie przepisów. 

b) Do fazy finałowej turnieju przechodzi  8 drużyn. Awans uzyskują 2 drużyny wyłonione z każdego 
dnia eliminacji. 

c) FAZA GRUPOWA: 

 8 drużyn z eliminacji zostanie rozlosowanych do dwóch grup, w każdej z nich odbędą  się 3 
mecze bezpośrednie typu „Każdy z każdym".  

 Czas trwania meczu grupowego: 2 x 10 min. 

 O zajętym miejscu decydują:  

1) Punkty wg punktacji : wygrana – 3 pkt., remis – 1 pkt., przegrana – 0 pkt., walkower – 0 pkt., 

2) Wynik bezpośredniego spotkania. 

3) Stosunek bramek (zdobyte do straconych). 

  W razie uzyskania przez 2 drużyny tego samego miejsca,  zostanie zorganizowany mecz 
dogrywkowy. 

d) FAZA PUCHAROWA 

 Do półfinału kwalifikują się dwie pierwsze drużyny z grup A i B (zespoły zagrają ze 

sobą odpowiednio A1 z B2 oraz A2 z B1). 

 Do meczu o pierwsze miejsce przystępują zwycięzcy półfinałów, a do meczu o 

trzecie miejsce drużyny, które przegrały półfinały. 

 Czas trwania meczu w fazie pucharowej: 2 x 15 min.  

 W przypadku nie rozstrzygnięcia meczu, przewiduję się dogrywkę 2x5 min. a jeżeli to nie 
pomoże wyłonić zwycięzcy, to zostanie przeprowadzony konkurs rzutów karnych. 

mailto:nikitazych@gmail.com
http://www.facebook.com/wrs.zie
file:///C:/Users/Dell%20Inspiron%2015R/Desktop/Turniej/www.facebook.com/AZSPG
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8.Przepisy ogólne: 

1. Boisko: wymiary 32 x 62 m. 
2. Bramka: wymiary 2 x 5 m. 
3. Piłka: rozmiar 4 lub 5. 
4. Czas gry: 2 x 10min, 2 x 12min lub 2 x 15min 
5. Liczba zawodników na boisku:  6 (5 + bramkarz)  
6. Zawodnicy muszą rozgrywać spotkania w stroju i obuwiu piłkarskim.  
7. Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym. 
8. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki. 
9. Rzut z autu: nieokreślony (wykonywany rękoma znad głowy lub nogą) 
10. Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej. 
11. Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową boiska, to drużyna 
przeciwna wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym przypadku nie obowiązuje 
przepis o „prawie korzyści”. 
12. Gra bez  „spalonego”. 
13. Zmiany hokejowe. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy kiedy jego 
partner z zespołu opuści plac gry. Zmiany muszą odbywać się przy linii środkowej boiska. 
14. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować 
się przynajmniej w odległości  5 metrów od piłki. 
15. W sprawach spornych i interpretacji przepisów decyzję podejmuje Sędzia Główny zawodów 
16. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN. 

 

 

9. Zasady finansowania:  

 Koszty organizacyjne turnieju pokrywają uczestnicy (wpisowe 40zł od drużyny).  

 Obiekt, sprzęt oraz nagrody są udostępniane przez Akademicki Związek Sportowy. 

 Wpłaty wpisowego 
a) Dostarczenie osobiste do pok. 809 gmach B: w poniedziałek w godz. 13.00 - 14.00     
(15.04.2013r), środę godz. 14.00 - 15.00 (17.04.2013r) i czwartek 11.00-12.00 (18.04.2013r)  
b)Wpłatę na konto:  
  52 1240 1271 1111 0010 4416 0363    Nikita Zych, Gdańsk 80-805, ul.Salwator 8/1  
  Tytułem: "Nazwa drużyny" (np. FC Bździszewo) 
 

10. Postanowienia końcowe:  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia 
zawodników od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i 
odzieży, kontuzji oraz wszelkiego innego rodzaju uszczerbku na zdrowiu, podczas 
przebywania na terenie gdzie odbywa się turniej. 

  Mecz będzie przegrany walkowerem, jeżeli: drużyna nie ma sześcioosobowego składu, 
drużyna nie stawi się na mecz lub jeśli w drużynie zagrał nieuprawniony zawodnik. 

 Każdy członek biorący udział w turnieju jest zobowiązany do zapoznania się z powyższym 
regulaminem, oraz do przestrzegania go. 

 Każdy członek turnieju zobowiązuje się do przestrzegania zasad ogólne obowiązujących na 
terenie AZS. 

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez podania przyczyny 

 Organizatorzy mogą w każdej chwili żądać od członków drużyn okazania dowodu 
świadczącego o statusie studenta Politechniki Gdańskiej. 

 W sprawach dotyczących rozgrywek można kontaktować się z przedstawicielem 
Organizatorów:  Nikita Zych tel. 604 436 336. nikitazych@gmail.com 

 Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.  

mailto:nikitazych@gmail.com

