
 
V TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ FIRM 

GMINY ŁĘCZYCE  

 

I. ORGANIZATOR TURNIEJU 

 

1. Organizatorem turnieju jest Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą 

w Strzebielinie 

2. Wszystkie informacje dotyczące turnieju będą zamieszczane na stronie: 

 www.gik-leczyce.pl oraz na naszym fanpagu na fb: www.facebook.pl/gikibleczyce  

 

II. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU 

1. Termin: 05.08.2017r. godz. 15:00 

2. Miejsce: Boisko trawiaste w Bożympolu Wielkim. 

2.Termin zgłoszenia drużyn upływa: 14 lipca 2017r. (piątek) do godziny 16:00. 

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie:  58 676 16 99  - siedziba GIKiB. 

 

 

III. UCZESTNICY  TURNIEJU 

1. Turniej jest przeznaczony dla amatorskich drużyn piłkarskich. 

2. Każda drużyna maksymalnie może liczyć 10 zawodników. 

3. Zawodnik uczestniczący w turnieju zaświadcza własnoręcznym podpisem na karcie 

zgłoszeniowej, że stan jego zdrowia umożliwia mu grę w piłkę nożną. 

4. Udział w turnieju mogą brać osoby mające ukończone 16 lat. 

5. Uczestnicy turnieju zobowiązani są do zachowywania się podczas turnieju z ogólnie 

przyjętymi normami społecznymi. 

6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do pokazania zgody rodzica na udział w turnieju. 

7. W zespołach mogą występować jedynie zawodnicy, którzy pracują w danych firmach. 

 

IV. ZASADY GRY 

1. Czas gry:  uzależniony od liczby zgłoszonych zespołów. 

2. Rzut autowy wykonuje się nogą z właściwego miejsca przy linii bocznej boiska jako rzut 

wolny pośredni. 

3. Rzut rożny wykonuje się z właściwego narożnika boiska jako rzut wolny bezpośredni. 

4. Rzut karny wykonuje się z linii 9 metrów. 

5. Ilość zawodników jednej drużyny przebywająca na boisku to  5 + bramkarz. 

6. Za faule i nieodpowiednie zachowania na boisku, jak i poza nim, sędzia może zastosować 

karę wykluczenia zawodnika z boiska na 1,2 lub 3 minuty lub ukarać zawodnika bezpośrednią 

czerwoną kartką. 

7. Zmiany mogą być dokonywane systemem hokejowym (tzw. zmiany lotne) 

 

V. PUNKTACJA 

1. Za zwycięstwo w meczu grupowym – 3 punkty 

2. Za remis w meczu grupowym – 1 punkt 

3. Przegrana 0 pkt. 

3. O miejscu w tabeli decydują kolejno : 

- liczba punktów, różnica bramek, wynik bezpośredniego meczu,  strzelone bramki. 

- losowanie zostanie przeprowadzone przez organizatora i wcześniej informacja zostanie 

podane do mediów społecznościowych ( www.facebook.pl/gikibleczyce). 

http://www.gik-leczyce.pl/
http://www.facebook.pl/gikibleczyce
http://www.facebook.pl/gikibleczyce
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VI. OGÓLNY HARMONOGRAM TURNIEJU 

05.08.2017 – Sobota godz. 15:00 

14:30 – Przybycie drużyn na miejsce rozgrywek. 

14:40 – przedstawienie regulaminu zawodów. 

15:00 – rozpoczęcie meczów grupowych. 

19:30 – Zakończenie rozgrywek. 

 

VII. NAGRODY 

Puchary i medale dla drużyn z miejsc I-III 

Dyplomy dla każdej drużyny 

 

VIII.  PRZEPISY  KOŃCOWE 

1. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

2. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za kontuzję, urazy i mogące się wydarzyć 

wypadki losowe związane z prowadzonym turniejem. 

3. Organizator  nie ubezpiecza uczestników turnieju. 

4. Organizator turnieju zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju. 

5. Przystąpienie do turnieju oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

                  

 

 

 

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 

+48 58 676 16 99  - siedziba GIKiB 

Adres mailowy: pawel.rosik@gik-leczyce.pl 

Transport organizowany jest we własnym zakresie. 
Do zobaczenia na Turnieju! 

 

mailto:pawel.rosik@gik-leczyce.pl

