
 

REGULAMIN TURNIEJU LIGI SOŁECKIEJ 

Piłkarzyki Stołowe – Kisewo, 05.10.2019 

1) ORGANIZATOR 

-Organizatorem turnieju jest Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z 

siedzibą  

w Strzebielinie.  

 

2) CEL ZAWODÓW 

-Celem zawodów jest promocja zdrowego trybu życia oraz integracja środowiska 

lokalnego  

wśród dzieci i dorosłych.  

 

3) TERMIN I MIEJSCE 

-Turniej odbędzie się w dniu 05.10.2019 r. (sobota) w świetlicy wiejskiej w Kisewie.  

-Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10.00 dla kategorii do lat 12 (2007) oraz 13-15 

(2004). 

-Kategoria OPEN rozpocznie zawody o godzinie 12.30 ?  

-Każde sołectwo do zawodów może zgłosić maksymalnie 5  par mieszanych (chłopak 

–dziewczyna)  

w każdej kategorii wiekowej.   

-Do klasyfikacji generalnej ligi sołeckiej punkty uzyskają tylko najlepsze drużyny z 

danego sołectwa. 

-Punkty  do klasyfikacji generalne przyznawane będą wg następujących zasad: 

- 1 miejsce 100 pkt 

- 2 miejsce 90 pkt 

- 3 miejsce 80 pkt 

- 4 miejsce 75 pkt 

- 5 miejsce 70 pkt 

- 6 miejsce 65 pkt    itd… 

- Termin zgłoszenia drużyn upływa 03.10.2019 r. (czwartek) godzina 10.00.   

- zgłoszenia należy dokonać telefonicznie: 58 676 16 99 siedziba GIKIB Tomasz 

Myszewski, lub mailowo myszewski.tomasz@gmail.com  

- Drużyny biorące udział w turnieju przed rozpoczęciem muszą zgłosić się do 

organizatora  

w celu potwierdzenia udziału w zawodach.  

 

4) ZASADY TURNIEJU 

- System rozgrywania meczy jest zależny od ilości zgłoszonych drużyn biorących 

udział w turnieju  

i zostanie ustalony po terminie zgłaszania zespołów.  
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- Mecze rozgrywane będą na kilku stołach jednocześnie.  

- O kolejności w grupie decydują odpowiednio: liczba punktów (zwycięstwo 2 pkt, 

porażka 1 pkt), lepszy (wyższy) stosunek strzelonych bramek do straconych. Jeżeli 

mimo zastosowania reguł określonych powyżej, nadal nie można ustalić kolejności, o 

wyższej pozycji decydują mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami. Jeżeli 

więcej niż dwa zespoły będą miały taką samą ilość punktów decydować będzie „mała 

tabela” pomiędzy tymi drużynami.  

 

5) POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

-Każda drużyna zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu 

zawodów,  

oraz regulaminu obowiązującego na terenie świetlicy wiejskiej w Kisewie. 

-Za rzeczy zagubione podczas turnieju organizator nie odpowiada.  

-Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody 

wyrządzone przez  

jej zawodników podczas turnieju.  

- Organizatorzy informują ,że na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia i 

spożywania alkoholu.  

-Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie 

zostaną dopuszczeni do rozgrywek. 

-Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w 

zależności do wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i 

we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości.  

-Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej 

interpretacji regulaminu i zasad gry.  

-W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.  

-Organizator zapewnia transport na zawody zawodnikom w kategoriach 

młodzieżowych (po wcześniejszym zgłoszeniu).  

- Najlepsze drużyny otrzymają pamiątkowy dyplom, puchar.  

- Dla zawodników przewidziano wodę i poczęstunek.  

 

 

 


