
Regulamin Turnieju „Ustroń Cup”  
dla rocznika 2007 oraz 2009 
 w Ustroniu 15-16.06.2019 r.  

 
 
TERMIN : 15-16.06.2019 r.  
MIEJSCE : boisko KS Kuźnia Ustroń, ul. Sportowa 5, Ustroń 43-450 
CEL TURNIEJU:  popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży 
  
WPISOWE: 450 zł od drużyny 
 
ZASADY UCZESTNICTWA: 

 w turnieju mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 2007 i młodsi oraz w 2009 roku               
i młodsi, 

 drużyny składają się z max. 12 zawodników + trener oraz kierownik, 

 prosimy o bezwzględne przestrzeganie kategorii wiekowej, organizator na wniosek  
drużyny przeciwnej   może dokonać weryfikacji wiekowej na podstawie legitymacji 
szkolnej uczestnika turnieju, która jest obowiązkowa dla każdego uczestnika, 

 wejście na główną płytę tylko w obuwiu typu „lanki” lub „turf”, 

 wypełnienie listy zawodników dostarczonej przez organizatorów w dniu zawodów  

 posiadanie co najmniej jednego kompletu koszulek z numerami. 
 
REGULAMIN ROZGRYWEK 
1. Turniej przeprowadzony będzie równocześnie na 3 boiskach o wymiarach 64 m x 32m  (2 
grupy po 6 zespoły w fazie pierwszej oraz 2 grupy po 6 zespoły w fazie drugiej). 
2. Mecze odbywać się będą 1x 20 minut, w fazie pierwszej i drugiej, bez zmian stron. 
3. Gramy 7 zawodników w polu i bramkarz.  
4. Faza pierwsza – gramy w 2 grupach po 6 zespołów „każdy z każdym” 
Druga faza – gramy w 2 grupach po 6 zespoły, „każdy z każdym” w grupie Ligi Mistrzów grają 
drużyny które w pierwszej fazie zajęły miejsca 1-3, w grupie drugiej Liga Europy grają 
drużyny, które w pierwszej fazie rozgrywek zajęły miejsca 4-6. 
5. Punktacja: zwycięstwo - 3, remis – 1, przegrana – 0. 
6. O kolejności miejsc w grupie decyduje : 
• większa ilość zdobytych punków 
• korzystniejszy wynik bezpośredniego spotkania 
• w przypadku równej ilości punktów zdobytych przez więcej niż dwa 
zespoły, wówczas sporządza się dodatkową tabelkę uwzględniającą tylko wyniki 
pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 
• korzystniejsza różnica bramek. 
• większa ilość strzelonych bramek. 
7. walkower przyznawany drużynie to (3:0). 
8. drużyna winna przystąpić do gry o wyznaczonym czasie podanym w harmonogramie 
turnieju i innym przypadku przegrywa walkowerem. 
9. w przypadku jednakowych lub mało różniących się kolorystycznie strojów, do założenia 
narzutek zobowiązana jest drużyna wymieniona na pozycji gospodarza, decyzję w tej sprawie 
podejmuje sędzia zawodów. Obowiązują dzieci ochraniacze i getry. 
10. Auty wykonujemy zza głowy.  



11. Mecze rozgrywane są piłką rozmiaru 4. 
12. Zmiany systemem hokejowym. 
13. Nie ma spalonych. 
14. Bramkarz dowolnie wznawia grę. 
15. Za rażące przewinienia zawodnik może być usunięty z boiska na 1 minutę. 
 
 

Przypomina się opiekunom, że przed rozpoczęciem meczu należy drużynę ustawić na 
środku boiska w celu powitania przeciwnika oraz sędziego, a po zakończonym meczu należy 

nie zapomnieć o sportowym podziękowaniu za pojedynek zawodnikom  
drużyny przeciwnej. 

 
 
 
SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

- zawodnicy ubezpieczeni są na własny koszt, 
- organizator zapewnia obsługę medyczną oraz sędziowską, 
- za porządek na obiekcie odpowiedzialny jest trener lub kierownik drużyny, 
- w razie wyrządzenia jakiejkolwiek szkody przez drużynę, kosztami naprawy zostanie 
obciążony opiekun drużyny, 
- organizator zapewnia wodę mineralną dla zawodników, trenera i kierownika, 
- podczas trwania turnieju dla wszystkich gości dostępne będzie stoisko z ciepłymi 
posiłkami i napojami, 
- organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. 
 

W przypadku zgłoszenia się do Ustroń Cup większej ilości drużyn, harmonogram turnieju może 
zostać rozbudowany maksymalnie do 16 zespołów. 

 
 
WSZELKIE PRZYPADKI NIE OBJĘTE REGULAMINEM ROZSTRZYGA ORGANIZATOR. 
ORGANIZATOR NIE UBEZPIECZA STARTUJĄCYCH I NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
EWENTUALNE NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI W CZASIE TURNIEJU.  
 

 

 

 

 


