
REGULAMIN  
POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI BŁOTNEJ  

O PUCHAR WÓJTA GMINY TUCZNA 
TUCZNA 2017 

 

Organizatorzy: 
1. Wójt Gminy Tuczna 
2. Gminna Biblioteka Publiczna 
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Tucznej                                                                                                                                                                                    

 

Termin i miejsce: 
13 sierpnia 2017 rok, godz. 11.00  

 

Cele: 
1. Popularyzacja aktywnej formy spędzania czasu wolnego oraz gry w piłkę błotną. 
2. Sportowa rywalizacja. 
3. Integracja uczestników. 
4. Zapewnienie dobrej zabawy kibicom. 

 

Uczestnicy: 
6-osobowe drużyny (w tym bramkarz) męskie, kobiece lub mieszane (skład podstawowy) 
+ do 6 zawodników rezerwowych. 

Zasady uczestnictwa: 
1. Drużyny zgłaszają swój udział w meczu osobiście lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.08.2017 r. na adres: 
 Gminna Biblioteka Publiczna 
 Tuczna 86 

21-523 Tuczna 
gbptuczna@tlen.pl, +48 83 377 10 35, +48 501802604 

Przy zgłoszeniu należy podać kategorię, w której wystartuje zgłaszana drużyna: 
a) Drużyna męska 
b) Drużyna żeńska, 
c) Drużyna mieszana (przynajmniej 2 kobiety na boisku) 

2. Kapitan drużyny dostarcza listę zawodników wchodzących w skład drużyny, 
organizatorom turnieju, najpóźniej do 08 lipca 2017 r., w dniu zawodów należy 
dostarczyć taką samą listę z podpisem kapitana – opiekuna drużyny. W dniu zawodów 
kapitan składa również oświadczenia zawodników (brak złożenia oświadczenia wiąże 
się z brakiem dopuszczenia zawodnika do turnieju). 

3. Zawodnicy grający w jednej drużynie nie mogą wchodzić  w skład innej drużyny z tej 
samej kategorii, ale mogą grać jednocześnie w drużynie występującej w innej 
kategorii. 

4. Zawodnicy niepełnoletni (minimum 16 lat) mogą brać udział w meczu po złożeniu 
przez kapitana drużyny w dniu zawodów zaświadczenia, w którym rodzice wyrażają 
zgodę na ich udział w meczu.  

5. Zawodników obowiązuje strój i obuwie sportowe. Zabrania się używania metalowych 
korków (wkrętów). Zaleca się używanie ochraniaczy na piszczele.  

6. Mecz  rozegrany zostanie z przepisami piłki błotnej. 
7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku 
w materiałach informacyjnych i reklamowych Gminy Tuczna. 

8. Wszelkie kwestie sporne dotyczące meczu rozstrzyga Sędzia Główny. Jego decyzje są 
ostateczne i niepodważalne.  

 
 

 



System rozgrywek: 
Zespoły podzielone zostaną na dwie grupy, z grup wychodzą po dwie drużyny, które 
rozegrają mecze półfinałowe:  
1 drużyna grupy A zagra z 2 drużyną grupy B 
2 drużyna grupy A zagra z 1 drużyną grupy B 
Przegrane drużyny rozegrają mecze o 3 miejsce, a zwycięscy pojedynków rozegrają mecz 
finałowy. 
W przypadku zgłoszenia do turnieju 4 drużyn lub mniej rozgrywki będą rozegrane 
systemem „każdy z każdym” 

 

Nagrody: 
1. Puchar (miejsce I-III) 
2. Dyplomy dla wszystkich drużyn. 

Organizator zapewnia: 
1. Obsługę sędziowską. 
2. Wodę pitną. 
3. Boisko do gry w piłkę błotną wraz z niezbędnym sprzętem. 
4. Dodatkowe atrakcje dla kibiców. 

 

Zasady gry w piłkę błotną: 
Piłka błotna to zawody połączone z zabawą i dlatego muszą być rozgrywane na 
sportowych zasadach. 

Reguły są podobne do piłki nożnej, z następującymi wyjątkami: 
1. Są 3 typy drużyn, każdy mający swoją własną ligę: drużyna męska, drużyna 

żeńska, drużyna mieszana (drużyny mieszane muszą mieć przynajmniej 2 
kobiety). Każda drużyna  składa się maksymalnie z 12 graczy, przy czym na 
boisku przebywa jednocześni 6 zawodników (jeden bramkarz i pięciu graczy  
w polu). Liczba zmian robionych w czasie meczu jest nieograniczona. 

2. Mecz trwa 24 minuty (każda połowa 12 minut). 
3. Reguła „spalonego” nie ma zastosowania. 
4. Pierwsze wybicie piłki w spotkaniu piłkarskim (kick-off), rzut z autu, rzuty rożne, 

rzuty wolne i karne są wykonywane przy użyciu rąk do wypuszczenia piłki na 
wybraną stopę. Za wyjątkiem rzutów karnych, są pośrednie. 

5. Gracze każdej drużyny muszą mieć koszulki tego samego koloru. Przebrania są 
dozwolone.  

6. Jeśli zawodnik zgubi but, musi zejść z boiska, a jego miejsce zająć inny zawodnik 
z drużyny. Nie wolno zmieniać butów w trakcie meczu. 

7. Zmiany są wykonywane przy linii środkowej, tzn. gracz wchodzący i schodzący 
muszą zrobić to przy linii środkowej. 

8. Wymiary boiska to 40 na 20 metrów,  pole karne to linia biegnąca 16 stóp (ok. 5 
metrów) od linii bramkowej. Bramkarze mogą jednak łapać piłkę tylko w obrębie 
3 m od linii bramkowej.  

9. Uniemożliwienie zawodnikowi drużyny przeciwnej dalszej gry poprzez ochlapanie 
błotem w oczy, traktowane będzie jako faul. 

10.  Niestawienie się drużyny w przeciągu 5 minut od wyznaczonego czasu 
rozpoczęcia meczu, skutkować będzie walkowerem dla drużyny przeciwnej.  

 

Uwagi końcowe: 
1. Organizatorzy nie pokrywają kosztów transportu oraz przejazdu uczestników. 
2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo  

do rejestracji dowolną techniką zapisu oraz wykorzystaniem materiału     
      zarejestrowanego do celów reklamowych meczu. 
3. Informacji związanych z turniejem udziela Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej.  
4.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 


