
REGULAMIN 
XXIII Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów im. Edwarda Pusiaka, 

organizowanego w Dorohusku, w dniu 20.07.2019 r. 

 

Organizatorzy 

1. Wójt Gminy Dorohusk, Rada Gminy Dorohusk 

2. Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku 

3. Gminny Klub Sportowy „Granica” Dorohusk 

Przy pomocy i wsparciu Starostwa Powiatowego w Chełmie (impreza ujęta jest w kalendarium imprez 

sportowych na rok 2019) oraz Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 

 

Cele turnieju 

1. Popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy Dorohusk – zachęcanie do czynnego wypoczynku. 

2. Uczczenie pamięci zmarłego 30.10.1991 r., w wieku 38 lat, Edwarda Pusiaka – znanego działacza sportowego 

i pracownika LZS, zamieszkałego w Dorohusku. 

 

Termin i miejsce turnieju 

Obiekty sportowe Gminnego Klubu Sportowego „Granica” Dorohusk przy ul. Szkolnej 6. Przyjazd drużyn  

i losowanie grup o godz. 13:30, początek rozgrywek – godz. 14:00. 

 

Warunki uczestnictwa 

1. W turnieju udział biorą zawodnicy urodzeni w 1984 r. i starsi (od 35 lat) z drużyn: 

 Prywaciarz Hrubieszów  

 Gardenmet Krasnystaw  

 Rubież Luboml (Ukraina)  

 RKS 1955 Chełmianka  

 Gmina Chełm  

 Granica Dorohusk 

Każda drużyna może zgłosić 12 zawodników i trenera, bez możliwość zmian po rozpoczęciu turnieju. 

 

System rozgrywek 

1. Drużyny zostaną rozlosowane do dwóch grup A i B. Czas gry 2 x 12 minut. Nie obowiązuje przepis o spalonym. 

O kolejności drużyn w grupie decyduje ilość zdobytych punktów (3 pkt. za zwycięstwo, 1 pkt. za remis, 0 pkt.  

za przegraną). W przypadku równej ilości punktów kolejności decydować będzie: wynik bezpośredniego 

spotkania, większa ilość zdobytych bramek, mniejsza ilość straconych bramek, klasyfikacja fair-play. 

2. Po rywalizacji w grupach odbędą się mecze o: 

 5. miejsce w turnieju (A3 – B3) 

 półfinały (A1-B2 i B1-A2) 

 3. miejsce w turnieju (przegrani półfinałów) 

 1. miejsce w turnieju (wygrani półfinałów) 

W przypadku remisu, odbędzie seria 3 rzutów karnych, a następnie do pierwszego niewykorzystanego. 



3. Na boisku jednocześnie może przebywać 6 zawodników z jednej drużyny (5 w polu + bramkarz).  

Dowolna ilość zmian (zmiany hokejowe). 

4. Za czerwoną kartkę zawodnik pauzuje w następnym meczu. 

5. Spotkania prowadzić będą sędziowie oddelegowani przez OKS Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 

6. W pozostałych kwestiach obowiązują przepisy PZPN. 

 

Nagrody 

1. Zwycięska drużyna otrzyma puchar, a pozostałe pamiątkowe statuetki i dyplomy.  

2. Organizatorzy przewidzieli również wyróżnienia dla „Najstarszego zawodnika” i „Króla strzelców” turnieju. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Drużyny na turniej przyjeżdżają na własny koszt, obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 200 zł. 

2. Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą rozgrywania turnieju, a ich wykładnia i interpretacja 

należy wyłącznie do Organizatora. 

3. Kwestie nie unormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące turnieju rozstrzyga Organizator. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian 

przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie turnieju, w tym zmianę 

systemu rozgrywek w wyniku zmiany ilości zgłoszonych drużyn. 

 


