
Międzypokoleniowy Turniej Piłkarski z okazji 50lecia GKS Tychy 

 

§1 Organizator 

1. Organizatorem Turnieju jest Kibice Razem GKS Tychy, Stowarzyszenie Kibiców GKS Tychy „Tyski 

Fan”, KP GKS Tychy, Tyski Sport oraz MOSiR Tychy. 

2. Rozgrywki przeprowadzone będą przy boisku bocznym Stadionu Miejskiego w Tychach (ul. Edukacji 

7). 

3. Przedstawicielem Organizatora będzie koordynator zawodów odpowiedzialny za przeprowadzenie 

rozgrywek zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

4. Rozgrywki Międzypokoleniowy Turniej Piłkarski z okazji 50lecia GKS Tychy, zwane dalej Turniejem, 

rozgrywa się m.in. w 

oparciu o przepisy gry w piłkę nożną, zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

§2 Cele 

1. Promocja nawyku regularnej aktywności ruchowej mająca na celu rozwijanie sportowych pasji. 

2. Wychowywanie w duchu idei Fair-Play oraz wzajemnego szacunku i tolerancji. 

3. Promocja GKS Tychy 

§3 Termin 

1. Turniej zostanie rozegrany 22 sierpnia 2021 roku (niedziela) 

§4 Uczestnicy 

1. Turniej rozgrywany jest bez kategorii wiekowej  

§5 Drużyny 

1. Drużyny składają się z 8 zawodników  

 §6 Zgłoszenia 

1. Zgłoszeń do Turnieju dokonywać należy do dnia 20 sierpnia 2021 roku 

2. Warunkiem zgłoszenia drużyny do Turnieju jest dostarczenie wypełnionej karty drużynowej   

Schemat rozgrywek (podział na grupy w zależności od ilości zgłoszonych drużyn) 

według poniższego: 

1. Pierwszy etap: 

drużyna A - drużyna B, drużyna A – drużyna C, drużyna C- drużyna B 

2. Drugi Etap: 

drużyny w zależności od zajętego miejsca grają mecze między sobą wg schematu: 

1A – 1B, 1C – 1D, 1E – 1F 



2A – 2B, 2C – 2D, 2E – 2F 

3A – 3B, 3C – 3D, 3E – 3F 

3. System punktowania meczów piłki nożnej: zwycięstwo – 18 pkt., remis – 9 pkt., przegrana – 0 pkt. 

4. Dodatkowe punkty otrzymają drużyny:  

- z najmłodszym zawodnikiem  

- z najniższą średnią wieku  

- z najwyższą średnią wieku  

- z najstarszym zawodnikiem  

- koedukacyjne oraz żeńskie  

- z nagrodą najlepszego strzelca Turnieju  

- z nagrodą najlepszego bramkarza Turnieju  

 

§13 Przepisy (Piłka Nożna) 

1. Zespoły składają się z 5 zawodników w polu i bramkarza. 

2. Zawodnicy grają w obuwiu sportowym o miękkiej podeszwie (lanki), obowiązuje zakaz gry w tzw. 

wkrętach (korkach metalowych i plastikowych). 

3. Piłki do gry w rozmiarze nr 5, dostarczone przez organizatora. 

4. Regulaminowy czas trwania spotkania wynosi 10 minut 

5. Wymiary bramek: 5x2. 

6. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 metrów. 

7. Wymiary boiska wynoszą od 40 do 60 metrów długości oraz 20 do 30 metrów szerokości. 

8. Zmiany w locie, tak zwane hokejowe, ilość zmian dowolna. 

9. Odległość od muru przy stałych fragmentach gry wynosi 5 metrów. 

10. Wznowienie piłki z autu wykonywane nogą, przy czym piłka nie może zostać podniesiona ponad 

wysokość kolan sędziego (ok. 50 cm). 

11. Przy wznawianiu piłki z autu odległość zawodnika przeciwnej drużyny wynosi min. 3 metry. 

12. Wprowadzenie piłki do gry przez bramkarza dowolne przy czym piłka nie może przekroczyć linii 

środkowej przed uprzednim kontaktem z powierzchnią bądź zawodnikiem. 

13. Wprowadzenie piłki do gry z linii środkowej nie musi zostać poprzedzone podaniem. 

14. W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi minimum jeden sędzia. 

15. Sędzia może karać zawodników dwuminutowym lub pięciominutowym wykluczeniem z gry w 



przypadku przekroczenia przepisów bądź niesportowego zachowania (odpowiednio żółta i czerwona 

kartka). 

16. W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek żółtej kartki kara zostaje 

anulowana, trener zespołu ukaranego czerwoną kartką może wprowadzić w takim przypadku innego 

zawodnika. 


