
 

Turniej Piłki Nożnej w Rozłazinie  
11.06.2022 r. 

Szczegóły turnieju: 

Organizatorem turnieju jest Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach 

z siedzibą w Strzebielinie. 

Celem turnieju jest promocja zdrowego trybu życia, integracja środowiska 

lokalnego i propagowanie sportu w Gminie Łęczyce. 

Turniej odbędzie się dnia 11 czerwca 2022 roku na boisku w Rozłazinie. 

Turniej rozpoczyna się o godzinie 10:00. Turniej zalicza się do klasyfikacji Ligi 

Sołeckiej Gminy Łęczyce 2022.  

W turnieju mogą uczestniczyć osoby powyżej 15 roku życia. Osoby 

niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego 

na udział w turnieju. 

 

Liga Sołecka: 

- Punkty do klasyfikacji sołectw przyznawane będą wg następującego schematu 

1 miejsce 100 pkt  

2 miejsce 90 pkt  

3 miejsce 80 pkt  

4 miejsce 75 pkt  

5 miejsce 70 pkt itd. 

Zasady uczestnictwa w Turnieju:  

- Drużyna: Każde sołectwo może (nie musi) zgłosić maksymalnie 2 zespoły,  

- Zawodnicy: w zawodach udział biorą drużyny 6 osobowe, (5 w polu plus 

bramkarz). Gramy na boisku orientacyjnej wielkości połowy standardowego 

boiska do gry w piłkę nożną.  Maksymalna liczba zawodników rezerwowych 

wynosi 4. Liczba zmian podczas meczu jest nieograniczona. Bramkarz może 

zamienić się miejscami z zawodnikiem z pola. 



Przepisy 

- Czas trwania gry: mecz trwać będzie 10 minut, bez przerwy i bez zmiany stron.  

- Mecze punktowane będą zgodnie z zasadami zwycięstwo 3 pkt, remis 1pk, 

przegrana 0 pkt.  

- brak spalonego 

- auty wznawiane nogą 

- Reszta przepisów zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN 

 

W przypadkach uzasadnionych (np. zdarzenie losowe) organizatorzy zastrzegają 

sobie prawo zmian postanowień regulaminu. Czas trwania meczu i przepisy 

turnieju mogą zostać zmienione przed startem turnieju w zależności od ilości 

drużyn itp. Ewentualne zmiany będą miały na celu wyłącznie polepszenie 

jakości i ułatwienie płynności turnieju.  

 

Zapisy na turniej trwają do 31 maja 2022 roku: 

GIKiB Łęczyce tel. 533-531-366 lub mail: sport@gik-leczyce.pl  

Należy podać nazwę drużyny, imiona i nazwiska uczestników, telefon 

kontaktowy, sołectwo 

 

Postanowienia końcowe:  

- Każda drużyna zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania 

powyższego regulaminu oraz regulaminu obowiązującego na boiska w 

Rozłazinie. 

- Za rzeczy zgubione podczas turnieju organizator nie odpowiada.  

- Dopuszczalna gra tylko w obuwiu przeznaczonym do gry w piłkę nożną. 

Zabrania się korzystania z wkrętów.  

- 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 tytoniu i spożywania alkoholu.  

- Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających 

nie zostaną dopuszczeni do rozgrywek a zespół zdyskwalifikowany. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje nabyte  w wyniku 

udziału w turnieju, ale zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju.  

#AkcjaSport 


