
 
 

 

 

 

 „Suwałki Beach Soccer Cup”  

– turniej piłki nożnej plażowej. 
 

Suwałki 08.08.2015r. (sobota ) – stadion  miejski, ul. Zarzecze 26. 

 

 

 

Regulamin 

 

1. Cel 

 popularyzacja Beach Soccera w Suwałkach; 

 promocja aktywności fizycznej w okresie wakacyjnym; 

 propagowanie idei fair play, która charakteryzuje ten sport i pozwala na permanentny 

rozwój Beach Soccera w Polsce i na świecie.  

 

2. Organizator 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2; 

 Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1.  

 

3. Warunki uczestnictwa 

 drużyna składa się maksymalnie z 10 osób (4 w polu + bramkarz) + 5 rezerwowych; 

 zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 07.08.2015r. (piątek) drogą elektroniczną na 

adres rafal.olszewski@osir.suwalki.pl, bądź telefonicznie pod numerem tel.  

87 566 32 81;   

 prawo startu w turnieju mają drużyny, które uiszczą wpisowe w wysokości 50,00 zł 

netto. Opłata pobierana będzie przez organizatora w dniu rozgrywania turnieju; 

 na boisku może przebywać dowolna liczba zawodników zrzeszonych; 

 zawodnicy nie mogą zmieniać barw drużyny (jeżeli nastąpi zmiana zespół zostanie 

ukarany walkowerem); 

 obowiązuje strój sportowy, bez obuwia; 

 w zawodach mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (zawodnicy muszą 

posiadać dokument stwierdzający tożsamość i okazać go na żądanie organizatora bądź 

sędziego), 

 każdy zawodnik dopuszczony do uczestnictwa w Suwałki Beach Soccer Cup musi 

posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w turnieju  

lub złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w nim.  

W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie o zdolności do udziału   w w/w 
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turnieju musi złożyć przedstawiciel ustawowy według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 2 niniejszego regulaminu; 

 funkcję opiekuna podczas rozgrywania meczów w w/w turnieju sprawuje kapitan 

drużyny bądź jej trener, który  ma ukończone 18 lat, jest odpowiedzialny za 

zawodników niepełnoletnich drużyny nad którą sprawuje opiekę i odpowiada za 

powiadomienie prawnych opiekunów zawodników niepełnoletnich. Osoby 

niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody obojga rodziców (opiekunów 

prawnych) z ich numerem PESEL, na uczestnictwo w  Turnieju Suwałki Beach Soccer 

Cup. 

 kapitan drużyny/trener składa zgłoszenie do udziału w rozgrywkach na       

formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

Formularz należy przesłać do organizatora rozgrywek drogą elektroniczną na podany 

wyżej adres e – mail, bądź dostarczyć organizatorowi w dniu turnieju. 

 

4. System i zasady rozgrywek 

 turniej będzie rozgrywany systemem ustalonym przez organizatora w zależności 

od liczby zgłoszonych drużyn, informacja zostanie podana zainteresowanym 

drużynom w dniu turnieju, po zamknięciu listy zgłoszeniowej. 

 przepisy obowiązujące w piłce nożnej plażowej Beach Soccer. 

 czas gry 2 x10 minut; 

 zmiany zawodników tzw. systemem hokejowym w wyznaczonych strefach.  

5. Kary 

 1 min., 3 min. (żółta kartka), (2 żółta kartka w konsekwencji czerwona kartka), 

czerwona kartka - wykluczenie z meczu, wykluczenie z całego turnieju, w zależności 

od stopnia przewinienia; 

 protesty należy składać po zakończeniu meczu do organizatora i komisji do spraw 

dyscypliny. 

6. Komisja do spraw dyscypliny 

 sędziowie; 

 organizator. 

7. Punktacja 

 zwycięstwo – 3 pkt.; 

 remis  – 1  pkt.; 

 porażka – 0  pkt.; 

 walkower – 0 pkt. i 0:3 w bramkach; 

 obustronny walkower po 0 pkt. i 0:3 w bramkach dla obu drużyn. 

8. Warunki techniczne 

 pole karne – 7 m; 

 bramki  – 2 m wysokości i 5 m szerokości; 

 rzut karny – 7 m; 

 boisko:    36 m długości i 27 m szerokości; 

 nawierzchnia boiska – piasek; 

 piłka nożna przystosowana do gry na piasku. 



 
 

9. Ocena wyników 

O kolejności zespołów w tabeli decyduje: 

 liczba zdobytych punktów; 

 wynik bezpośredniego spotkania; 

 większa różnica bramek ze wszystkich meczach; 

 większa ilość zdobytych bramek we wszystkich meczach; 

 dodatkowy mecz; 

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły  

o kolejności zespołów w tabeli decyduje: 

przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą wyłącznie między 

zainteresowanymi drużynami:  

 większa różnica bramek ze wszystkich meczów; 

 większa ilość zdobytych bramek we wszystkich meczach; 

 dodatkowe mecze tylko między tymi drużynami; 

 w fazie pucharowej turnieju w przypadku remisu o awansie decydują rzuty karne  

( 3 serie wykonuje każda drużyna, w przypadku nie rozstrzygnięcia, drużyny 

wykonują rzuty karne po jednym na przemian, aż do skutku). 

10. Nagrody 

 za zajęcie miejsc od I do III  – puchary dla każdej z tych drużyn, medale i nagrody 

rzeczowe dla wszystkich zawodników tych drużyn; 

 najwszechstronniejszy zawodnik (statuetka) i nagroda rzeczowa – zostanie wyłoniony 

przez komisję do spraw dyscypliny; 

 najlepszy strzelec (statuetka) i nagroda rzeczowa - przy takiej samej ilości zdobytych 

bramek nagrodę otrzymuje zawodnik, którego drużyna zajęła wyższe miejsce  

w końcowej klasyfikacji;  

 najlepszy bramkarz (statuetka) i nagroda rzeczowa – zostanie wyłoniony przez 

komisję do spraw dyscypliny; 

11. Postanowienia końcowe 

 organizator zabezpiecza boisko i piłki; 

 organizator zabezpiecza sędziów; 

 organizator zapewnia opiekę medyczną; 

 mecze odbywać się będą w/g ustalonego terminarza; 

 za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi 

odpowiedzialności; 

 za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada; 

 w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator. 

 

  

 

 

 


