
REGULAMIN 

  TURNIEJU  PIŁKI  NOŻNEJ  ZAKŁADÓW PRACY   

PNIEWY, 8.06.2014r 

 

1. Cel zawodów: 

- zachęcenie do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych 

w celu regeneracji organizmu 

- popularyzacja mody na czynny wypoczynek 

- wyłonienie najlepszego zakładu pracy z terenu Gminy Pniewy  w piłce nożnej 

2. Organizator zawodów  - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach  

3. Miejsce zawodów : w przypadku zgłoszeń do 5 drużyn na Orliku lub na                                                                                  

Stadionie Miejskim w przypadku zgłoszeń  6 drużyn i więcej. 

4. Termin zawodów :  8.06.2014r godz. 13.00 

5. Uczestnictwo : 

a)   zawodnicy mogący brać udział w turnieju 

-     pracownicy zatrudnieni w zakładach pracy na terenie Gminy Pniewy 

b)  warunkiem uczestnictwa w turnieju jest: 

-     zgłoszenie zespołu max 10-osobowego na załączonym druku, potwierdzonym przez   

      Dyrektora/Kierownika Zakładu  

- dokonanie opłaty startowej w wysokości 300,00 PLN  na konto   OSiR w Pniewach  

       BS O/Duszniki 97 9072 0002 2005 0501 7191 0001 

 -    posiadanie obuwia sportowego/piłkarskiego; obowiązuje zakaz gry w obuwiu z     

      wkręcanymi korkami  

6. Zgłoszenia – w nieprzekraczalnym terminie do 3.06.2014r 

- pocztą na adres Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach, ul Wolności 20  , 62-045 

Pniewy 

- telefonicznie  61 29 36 496,  667 690 855,  667 690 845 , 

- fax. 0 61 – 29 10 555 

- e-mailem  hala@pniewy.org  

7. Nagrody i wyróżnienia: 

- puchary  dla 3 najlepszych drużyn 

- statuetki dla pozostałych  drużyn turnieju 

- statuetka dla najlepszego strzelca turnieju 

8. Postanowienia końcowe: 

- na turnieju organizator zabezpiecza opiekę medyczną 

- w ramach opłaty uczestnicy otrzymują napoje i ciepły posiłek 

- wszyscy uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

losowe mogące mieć miejsce w trakcie przed i po turnieju 

- parkingi niestrzeżone znajdują się przy stadionie 

- szatnie traktowane są jako przebieralnie 

- przez cały czas trwania zawodów czynny będzie punkt gastronomiczny z napojami i 

ciepłymi posiłkami 

- interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora 
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Skrócone przepisy gry: 
 

1.  Zasady ogólne: 

-   system i czas rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn 

-   zwycięstwo – 3 pkt, remis 1 pkt, przegrana 0 pkt 

-   bramka ma wymiary 5 x 2 m 

2. Zawodnicy/kary : 

-   ilość zawodników  w polu 5 + bramkarz 

-   ilość zmian w trakcie meczu dowolna, zmiany tzw. „hokejowe” w wyznaczonej od strony  

    własnej ławki rezerwowych 

-   3 żółte kartki lub czerwona wykluczają zawodnika z następnego meczu 

-   w uzasadnionych przypadkach Organizator może podjąć decyzję o wykluczeniu zawodnika  

    ukaranego z całego turnieju 

3.  Rzuty: 

-   rzut karny wykonywany jest z linii 9 m 

4.  Rozstrzygnięcia końcowe: 

a)  przy rozgrywkach grupowych , przy równej ilości punktów zdobytych przez dwie drużyny  

     bierze się pod uwagę: 

-    bezpośredni pojedynek 

-    różnicę bramek 

-    ilość bramek zdobytych 

b)  przy ilości drużyn 3 i więcej z tą samą ilością punktów sporządza się tzw „małą tabelę”, w  

     której bierze się pod uwagę : 

-    różnicę bramek między zainteresowanymi drużynami 

-   ilość bramek zdobytych przez zainteresowane drużyny 

-   w ostateczności zarządza się rzuty karne 

c)  interpretacja regulaminu należy do organizatora 

5.  Pozostałe przepisy wg regulaminu PZPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGŁOSZENIE DRUŻYNY 

 

TURNIEJ  ZAKŁADÓW  PRACY  W  PIŁCE NOŻNEJ 

PNIEWY,  8.06.2014r. 

 
NAZWA DRUŻYNY ………………………………………………… 

 
Oświadczamy, że nie posiadamy przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w zawodach 

sportowo-rekreacyjnych. 

Znane nam są postanowienia regulaminu turnieju i konsekwencje z tym związane. 

Przyjmujemy do wiadomości, że organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, pozostawiając tę kwestię we własnym  zakresie uczestników; nie ponosi 

tym samym odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas turnieju. 

Szatnie są traktowane jako przebieralnie. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych 

osobowych w zakresie publikacji swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w mediach 

elektronicznych i papierowych. 

Wyżej przedstawione dane przyjmujemy do wiadomości i potwierdzamy własnoręcznym podpisem. 

 

NR. 

ZAW. 

 

IMIĘ  NAZWISKO 

 

DATA UR. PODPIS 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Potwierdzenie Kierownika Zakładu Pracy   : …………………………………… 

 

 

 

 

 


