






 

REGULAMIN 
Turnieju Piłkarskiego Związku Miast i Gmin Morskich 

„ EURO-SEA 2011” 

Darłowo, 12 - 13.05.2011r. 
 

§ 1   Organizatorzy turnieju. 

 

1. Organizatorem turnieju jest Związek Miast i Gmin Morskich. 

2. Współorganizatorami są: 

- miasta i gminy członkowskie 

- Urząd Miasta Darłowo (gospodarz turnieju finałowego) 

 

§ 2   Cele turnieju. 

 

1. Propagowanie sportu, a w szczególności piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, 

2. Promocja miast i gmin Polski związanych z morzem oraz regionu pomorskiego jako miejsca rozgrywania w 2012 

roku meczów piłkarskich w ramach EURO 2012. 

 

§ 3   Uczestnicy turnieju. 

 

1. W rozgrywanym w 2011 roku  turnieju mogą brać udział zawodnicy urodzeni po 31 grudnia 1998 r. 

2. Turniej rozgrywany jest w dwóch etapach: 

2.1. Eliminacji miast i gmin w których mogą brać udział drużyny reprezentujące uczniowskie kluby sportowe oraz 

szkoły podstawowe – zasady eliminacji powiatowych ustalają miasta i gminy, które zgłosiły akces 

zorganizowania eliminacji do turnieju finałowego.  

Obowiązuje podział na 8 grup terytorialnych: 

Grupa I: Świnoujście, Międzyzdroje, Szczecin, Dziwnów 

Grupa II: Trzebiatów, Rewal, Kołobrzeg Miasto, Kołobrzeg Gmina 

Grupa III: Ustronie Morskie, Darłowo, Ustka, Słupsk, Mielno 

Grupa IV: Łeba, Lębork, Gniewino, Krokowa 

Grupa V: Władysławowo, Jastarnia, Puck, Hel, 

Grupa VI: Kosakowo, Gdynia, Sopot, Gdańsk, 

Grupa VII: Pruszcz Gdański Miasto, Pruszcz Gdański Gmina, Cedry Wielkie, Pszczółki, 

Grupa VIII: Stegna, Sztutowo, Krynica Morska, Elbląg 

 

Do 15 marca b.r. gminy z grup zgłaszają do ZMiGM akces pełnienia roli gospodarza-organizatora rozgrywek 

grupowych, biorąc na siebie organizację z obsadą sędziowską i opieką medyczną.  

W przypadku kilku zgłoszeń wybór gospodarza należy do ZMiGM. Rozgrywki grupowe muszą być 
rozegrane do 23 kwietnia 2011r. 

 

2.2. Turnieju finałowego, w którym biorą udział drużyny, które w turniejach eliminacyjnych zajęły kolejno  

       1 i 2-gie miejsce. 



 

§ 4   Turniej finałowy. 

 

1. Turniej finałowy rozegrany będzie w Darłowie, szczegółowe informacje dot. miejsca rozgrywek finałowych 

zostaną podane w terminie późniejszym. 

2. Każda z drużyn zgłoszonych do turnieju składa się z max. 10 zawodników + 2 opiekunów. 

3. Warunkiem udziału w turnieju jest złożenie listy zawodników potwierdzonej przez ZMiGM. 

4. Lista zawodników musi być potwierdzona przez lekarza – nie dotyczy zawodników posiadających indywidualne 

karty zdrowia. 

5. Każdy z zawodników musi posiadać aktualną legitymację szkolną. 

6. Drużyny przyjeżdżają na koszt własny.  

7. Koszt ubezpieczenia zawodników (w zakresie NNW) pokrywają miasta i gminy delegujące drużyny. 

8. Wszystkie pozostałe koszty związane z organizacją turnieju finałowego: ubezpieczenia w zakresie OC, wynajem 

boiska, obsługi medycznej i porządkowej, opłaty sędziów, posiłków dla uczestników zawodów itp. pokrywa jego 

organizator wraz z gospodarzem rozgrywek finałowych. 

9. Zawody odbywają się w systemie dwudniowym: Finał oraz Super Finał w dniach 12-13 maja 2011r. 

10. W Super Finale w dniu 13 maja 2011 występują 4 najlepsze zespoły.  

 

§ 5   Przepisy gry. 

 

1. Mecze rozgrywane są na boiskach o wym. 28 x 55 m, bramki 2 x 5 m, pole karne 11 x 8 m, rzut karny 

wykonywany z odległości 9 m. 

2. Czas gry 2 x 10 min. + 5 min. 

3. Liczba zawodników na boisku 6 ( 5 + bramkarz ), zmiany „systemem hokejowym” dokonywane podczas przerw w 

grze, za zgodą sędziego. 

4. Mecze rozgrywane są piłkami nożnymi nr 4. 

5. Zawodnicy muszą posiadać sprzęt sportowy zgodny z przepisami gry w piłkę nożną. 

6. Zawodnicy mogą rozgrywać mecze w obuwiu piłkarskim (typu lanki) – obowiązuje zakaz gry we „wkrętach”. 

7. Nie obowiązuje przepis o spalonym. 

8. Za przewinienia podlegające napomnieniu (żółta kartka) stosuje się kary wychowawcze wykluczenia od 1 do 5 

min. – w przypadku gdy drużyna grająca w osłabieniu traci bramkę zawodnik ukarany karą minutową ma 

automatycznie prawo powrotu na boisko, za rażące przewinienie sędzia może ukarać zawodnika wykluczeniem – 

czerwona kartka. 

9. W przypadku straty bramki przez drużynę grającą w niepełnym składzie w wyniku wykluczenia zawodnika 

(czerwona kartka) – drużyna może wprowadzić do gry zawodnika innego niż zawodnik ukarany wykluczeniem. 

10. Ukaranie zawodnika wykluczeniem automatycznie powoduje zakaz gry ukaranego zawodnika w następnym 

meczu. 

11. Odległość zawodników od piłki podczas wykonywania rzutów wolnych 5 m. 

12. W pozostałych przypadkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną PZPN. 

13. Za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 punkty za remis 1 punkt, a za porażkę 0 punktów. 

14. W rozgrywkach grupowych Finału o kolejności miejsc decyduje: 

- większa ilość zdobytych punktów, 

- wynik bezpośredniego pojedynku, 

- lepsza różnica zdobytych i straconych bramek, 



- większa ilość zdobytych bramek, 

- rezultat rzutów karnych wykonywanych po meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 

- w przypadku trzech drużyn posiadających tę samą ilość punktów o kolejności miejsc decyduje dodatkowa 

tabelka uwzględniająca tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 

15. W meczach Super Finału, w przypadku remisu dla wyłonienia zwycięzcy sędzia zarządza wykonywanie rzutów 

karnych ( 3 serie, a w przypadku braku rozstrzygnięcia - do skutku wg ogólnie przyjętych zasad ) – nie dotyczy 

meczu o I miejsce. 

16. W przypadku remisu w meczu o I miejsce sędzia zarządza dogrywkę 2 x 5 min, a jeżeli ona nie przyniesie 

rozstrzygnięcia – rzuty karne ( 3 serie, a w przypadku braku rozstrzygnięcia - do skutku wg ogólnie przyjętych 

zasad ). 

17. Zawody w grupach odbywają się w celu wyłonienia 4 najlepszych zespołów. 

18. Wyłonione najlepsze 4 drużyny rozgrywają mecze Super Finału w systemie pucharowym w dniu 13 maja 2011 r.  

 

§ 6   Nagrody. 

 

1. Każda z drużyn uczestniczących w turnieju otrzymuje okolicznościowe koszulki. 

2. Drużyny, które zajmą miejsca I – IV otrzymują puchary i nagrody rzeczowe w postaci markowego sprzętu 

sportowego, a zawodnicy I -III medale złote, srebrne i brązowe, IV- pamiątkowe. 

 

§ 7   Informacje końcowe. 

 

1. Wszelkie zastrzeżenia i protesty dotyczące turnieju rozpatrywane będą w czasie jego trwania przez komisję 

składającą się z przedstawiciela Związku Miast i Gmin Morskich oraz sędziego zawodów. 

2. Zakończenie turnieju i rozdanie nagród odbędzie się dwuetapowo: 

a. W dniu 12 maja 2011 r. (czwartek) odbędzie się rozdanie nagród dla wszystkich uczestników zawodów; 

okolicznościowe koszulki oraz poczęstunek.  
b. Gospodarz Turnieju finałowego zarezerwował wstępnie noclegi dla uczestników Super Finału 

Turnieju Euro Sea 2011. 

c. W dniu 13 maja 2011 r. po meczu finałowym odbędzie się rozdanie nagród rzeczowych dla drużyn 

zajmujących miejsca I-IV oraz catering. 

 

 

         Gdańsk, 18.02.2011r.      Organizator Turnieju 

                          EURO-SEA 2011 
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