
REGULAMIN 

Turnieju „Dzikich drużyn” w Piłce Nożnej  

o Puchar Wójta Gminy Kozłów  
 

  I. Celem turnieju jest propagowanie aktywnego wypoczynku i integracji  

społecznej. 

 

II Organizacja turnieju:  

1.Turniej organizuje: Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie. 

2.Organizator zapewnia napoje chłodzące, poczęstunek, opiekę medyczną. 

3.Dojazd drużyn i pozostałe koszty uczestnictwa w zawodach pokrywają 

uczestnicy we własnym zakresie.  

4.Dla uczestniczących drużyn przewidziane są dyplomy i puchary. 

5.Organizator zapewnia boisko do gry i sędziowanie, natomiast nie zapewnia 

stroju sportowego.  

6.Turniej jest rozgrywany w dowolnych kategoriach wiekowych. 

 

III Miejsce i termin rozgrywek 

1.Turniej rozgrywany będzie na boisku Orlik w Kozłowie. 

2.Turniej zostanie rozegrany 12 lipca 2015 r. o godz. 15.00. 

 

IV. Ustalenia organizacyjne 

1.Organizator udostępni do rozgrywek 1 boisko.  

2.Organizatorrozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w 

zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu biorących udział w rozgrywkach 

zawodników. Drużyny i zawodnicy mogą ubezpieczyć się we własnym zakresie. 

3.Mecze rozgrywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN.  

 

V Uczestnicy:  

1.Każda drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna. Opiekun winien posiadać 

zgody rodziców małoletnich zawodników na udział w turnieju. 

2.Drużyny występują pod obranymi przez siebie nazwami.  

3.Drużynę w grze tworzy: bramkarz + 5 zawodników w polu. 

4.Uczestnicy powinni posiadać ważne legitymacje szkolne lub inne dowody 

tożsamości ze zdjęciem w przypadku braku legitymacji, zawodnik nie może brać 

udziału w turnieju.  

5.Czas trwania gry:  

a) mecz składa się z jednej połowy 15 minutowej bez zmiany stron. 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Warunki przystąpienia do rozgrywek  

1.Zgłoszenia przyjmowane będą osobiście u Animatora Sportu lub w Gminny 

Ośrodku Kultury w Kozłowie do dnia 06.07.2015 r. 

 

VII. Sędziowie 

1.W czasie Turnieju mecz sędziować będzie jeden sędzia główny, który 

rozstrzyga sporne kwestie.  

 

VIII. Obowiązki drużyn i zawodników 

1Obowiązki drużyn:  

a)drużyny są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu, 

b)zawodnik może występować tylko w jednej drużynie, 

c)drużyna musi posiadać opiekuna drużyny, który jest jej reprezentantem w 

sprawach organizacyjnych, 

2. Obowiązki zawodnika:  

a)każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, 

b) zawodnik obowiązany jest do przestrzegania zasad sportowej rywalizacji 

 „fair play” w sytuacjach spornych tylko opiekun lub kapitan ma możliwość 

wyjaśnienia interpretacji decyzji sędziego. 

 

IX. Nagrody 

1.Puchar Wójta Gminy Kozłów otrzymuje drużyna, która zajmie pierwsze miejsce 

w rywalizacji. 

2.Drużyna, która zajmie II lub III miejsce otrzyma puchar i dyplom. 

3.Dyplomy pamiątkowe otrzymują wszystkie uczestniczące drużyny.  


