
XXV DNI PAPIESKIE
REGULAMIN

TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

O PUCHAR KS. PROBOSZCZA WIESŁAWA CYGANA

1 Organizator
Organizatorem konkursu jest Parafialny Klub Sportowy „Św. Józef”.

2 Termin
Turniej odbędzie się 22.05.2022 r. Planowany czas realizacji turnieju:

(a) grupa ”SKRZATY” 14.00
(b) grupa ”ŻAKI” 15:00
(c) grupa ”ORLIKI” 9:30

3 Miejsce
”Orlik”w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Broniewskiego, w razie niepogody hala sportowa przy Zespole
Szkół nr 1 (wejście również od strony parkingu na ul. Broniewskiego).

4 Cel turnieju

(a) Zapewnienie bezpiecznego i aktywnego spędzenia czasu wolnego.
(b) Krzewienie kultury fizycznej i popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci.
(c) Propagowanie zdrowego stylu życia.

5 Kategorie wiekowe Turniej zostanie rozegrany w trzech grupach wiekowych:

(a) Grupa ”SKRZATY” (roczniki 2015 i młodsi).
(b) Grupa ”ŻAKI” (roczniki 2013 i młodsi).
(c) Grupa ”ORLIKI” (roczniki 2011 i młodsi).

6 Zasady gry

(a) Drużyny grają po: na Orliku 5+1, na sali 4+1 zawodników.
(b) Czas gry: 1x10 minut lub 1x12 lub 1x15 w zależności od ilości drużyn.
(c) Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania dowodu tożsamości (legitymacja szkolna, dowód

tymczasowy, paszport).
(d) Opiekun drużyny zobowiązany jest do wypełnienia i przysłania mailem lub przedłożenia przed roz-

poczęciem turnieju karty zgłoszenia drużyny do organizatorów.
(e) W przypadku równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje bezpośredni pojedynek drużyn

zainteresowanych, następnie różnica bramek, ilość bramek strzelonych, ilość bramek straconych, do-
datkowe tabele.
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(f) Obowiązują przepisy PZPN.
(g) Przypomina się opiekunowi, że przed rozpoczęciem meczu należy ustawić się na środku boiska w

celu przywitania z przeciwnikami, a po zakończonym meczu należy nie zapomnieć o sportowym
podziękowaniu za pojedynek zawodnikom drużyny przeciwnej.

(h) Zmiany hokejowe
(i) Każda drużyna musi posiadać opiekuna.
(j) Za nie sportowe zachowanie zawodnika na boisku i poza nim, cała drużyna będzie ukarana 2 minutami

gry w osłabieniu. Zawodnik może być również wykluczony z meczu i turnieju.
(k) Drużyna musi posiadać jednolite stroje.
(l) Na boisku mogą przebywać zawodnicy w czasie meczu, ale także trener i kierownik drużyny, natomiast

kibice, rodzice i goście zaproszeni mogą przebywać na trybunie.
(m) Z sędzią może dyskutować tylko kapitan drużyny, który musi być zaznaczony w podanym składzie

na liście zgłoszeniowej.

7 Nagrody i wyróżnienia

(a) Każdy zespół otrzyma pamiątkowy dyplom a zwycięskie drużyny puchar i nagrody po zakończeniu
gier w swojej kategorii wiekowej.

(b) Organizator zapewnia: (i) sędziów z uprawnieniami, (ii) dobrą zabawę, (iii), napoje.

8 Uwagi ogólne

(a) Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki w czasie trwania rozgrywek.
(b) Organizator nie bierze odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy.
(c) Uczestnicy rozgrywek rozgrywają mecze wyłącznie na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność

rodziców, prawnych opiekunów.
(d) Ubezpieczenie NW opłaca sobie (jeśli takiego nie posiada) uczestnik indywidualnie.
(e) Dodatkowe przepisy gry zostaną podane w dniu turnieju.
(f) Wysłanie zgłoszenia na konkurs jest równocześnie zgodą na wykorzystywanie danych osobowych

w celach organizacji konkursu oraz na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas konkursu i
koncertu laureatów, umieszczenie zdjęć na stronach internetowych, jak i w materiałach promocyjnych
i prasowych.

(g) Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.

9 Zgłoszenia

(a) Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na pod adre-
sem internetowym: http://pksswjozef.cba.pl

(b) Zgłoszenia należy dokonać do dnia 15.05.2022 r.
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http://pksswjozef.cba.pl/wydarzenia

