
REGULAMIN 

Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nowogardu 

 

§1 

Przepisy wstępne 

1. Organizatorem turnieju jest Burmistrz Nowogardu. 
2. Turniej odbędzie się w dniu 3 maja 2015 w ramach majówki 2015 r. 
3. Turniej ma na celu: 

- popularyzację aktywności ruchowej, 
-promocję gminy 
-popularyzację dyscypliny sportowej –  piłka nożna. 

4.     W turnieju udział mogą brać osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 16 lat.  

5.     Osoby niepełnoletnie wymagają pisemnej zgody pełnoprawnych rodziców na udział w turnieju. 

6.     Udział w turnieju jest bezpłatny. 

7.    Zapisy do turnieju będą przyjmowane na miejscu w biurze zawodów (w świetlicy PROMYK pl. 
Szarych Szeregów w Nowogardzie)  )  trwają od godz. 11.00 3 maja  2015 r. 

8.    Turniej rozpoczyna się w dniu 3 maja 2015r o godz. 11. 15 na boisku asfaltowym przy świetlicy 
Promyk na placu Szarych Szeregów w Nowogardzie 

9.    Aby wziąć udział w turnieju należy wypełnić kartę zgłoszeniową, która zawiera przyjęcie założeń 
regulaminu w wyniku złożenia podpisów przez każdego z uczestników turnieju. 

10. Turniej organizowany jest w formie jednej kategorii – OPEN. 

11. Zawodnicy biorący udział w turnieju znają swój stan zdrowia i biorą udział w turnieju wyłącznie na 
swoją odpowiedzialność. 

12. Zawodnicy nie są ubezpieczeni przez organizatora. 

13. Obowiązuje obuwie miękkie: buty piłkarskie - halówki, lub buty piłkarskie -  turfy. Obowiązuje 
kategoryczny zakaz stosowania obuwia twardego, dotyczy:  wkręty i  lanki. 

§2 

 Przebieg turnieju 

1. Turniej prowadzony jest wg przepisów ustalonych przez organizatorów i sędziów. 

2. Zespoły rozgrywają swoje mecze w sześcioosobowych  składach dysponując maksymalnie dwoma 
zawodnikami rezerwowymi. 

4. Zespoły podczas meczów grają systemem 5 w polu + bramkarz 

5.  Dopuszczone są powrotne zmiany zawodników w meczu. 

6. System zawodów określi sędzia główny przed rozpoczęciem zawodów.  

7. System kar określi sędzia zawodów przed turniejem. 



8.  Czas trwania meczów określi sędzia główny przed rozpoczęciem zawodów w zależności od ilości 
zespołów. 

 9. W sytuacjach spornych decyduje sędzia zawodów. 

10.  Zmiany w przepisach zastrzeżone są dla sędziego zawodów.  

11.  Organizator zapewni  piłki i siatki niezbędne  do przeprowadzenia zawodów. 

12.  Nad przebiegiem turnieju i przerwami w trakcie jego trwania czuwa sędzia zawodów. 

13. Podczas turnieju zawodników obowiązuje pełna odpowiedzialność cywilna zawodników. 

14.  Drużynę reprezentuje jedynie kapitan i to on uczestniczy w wszelkich uzgodnieniach z sędzią oraz 
organizatorem w trakcie turnieju. 

§3 

 Nagrody 

1. Organizator przewiduje nagrody za następujące miejsca: I miejsce, II miejsce, III miejsce. 
2. Nagrodą za zdobycie miejsca określonego w §3 pkt. 1 jest następująca nagroda  dla drużyny: 

I miejsce – puchar +  dyplom 
II miejsce – puchar + dyplom  
III miejsce – puchar + dyplom 

3. Organizator przewiduje nagrody  dodatkowe w postaci nagrody dla najlepszego bramkarza     
i najlepszego strzelca turnieju. Nagrodę dla najlepszego bramkarza stanowi statuetka + 
nagroda rzeczowa. Nagrodę dla najlepszego strzelca turnieju stanowi statuetka + nagroda 
rzeczowa. 

§3 

Przepisy końcowe 

 

1. Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian 
zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach w regulaminie.  

2. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i zmianę w regulaminie bez podania 
przyczyny. 

3. Organizator może wykorzystać dane zawodników do celów promocyjnych turnieju. 

4. Wszelkich informacji o turnieju można uzyskać w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i 
Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pl. Wolności 5, 72-200 Nowogard, pok. 201, 209. Tel. 91 39 
26 293 lub 91 39 26 237. 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIOWA DO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA NOWOGARDU 

 

1. Nazwa zespołu: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Skład drużyny: 

 

Imię i nazwisko 
zawodnika ( proszę 
zaznaczyć kapitana 

drużyny) 

Nr Tel. Adres Podpisy zawodników 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

3. Przyjęcie warunków regulaminu TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA  
NOWOGARDU: 

4. Oświadczam, iż akceptuję postanowienia regulaminu TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR 
BURMISTRZA  NOWOGARDU. Biorąc udział w turnieju wyrażam zgodę na postanowienia 
zawarte w regulaminie TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA  NOWOGARDU 
oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych do celów promocyjnych turnieju 
przez organizatora. 

 


