
Regulamin Turnieju Piłki  nożnej  drużyn amatorskich 

O Puchar Burmistrza Gniew 

VII Pomorskie Święto Wisły 

1. CELE TURNIEJU: 
 Popularyzacja piłki nożnej jako dyscypliny sportu, wprowadzenie zasad rywalizacji sportowej, 
zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańców Gminy Gniew, propagowanie zdrowego stylu życia bez 
nałogów i uzależnień. 

 2. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie „Kociewiak” Tczew,  przy współpracy z GOSiR Gniew 

3. TERMIN ROZGRYWEK TURNIEJOWYCH: 29.08.2020 (sobota). Godz. 10.00,ZGŁOSZENIA : 

    kontakt@gosirgniew.pl  do 26.08.2020 

 4. MIEJSCE I CZAS: Stadion Sportowy przy GOSiR Gniew 

 5. ZASADY UCZESTNICTWA:  

-Udział  do 6 drużyn, w TURNIEJU mogą uczestniczyć zespoły piłkarskie- zawodnicy amatorzy, - zespół składa się 
maksymalnie z 10 zawodników. - lista zgłoszonych zawodników powinna być podpisana przez Kapitana drużyny 
dostarczona do 24.08.2020 do ORGANIZATORA. - ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w 
TURNIEJU osób chorych i wynikających z tego faktu wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki 
podczas gry. - ORGANIZATOR podczas trwania turnieju zapewnia doraźną opiekę medyczną. - każdy uczestnik 
turnieju ubezpieczenie NW załatwia we własnym zakresie. - zgłoszenie drużyny do TURNIEJU ORGANIZATOR 
automatycznie traktuje jako zapoznanie się i wyrażenie zgody na poszczególne punkty regulaminu. - w TURNIEJU 
mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat . Kapitan  dołącza zgodę do karty zgłoszeniowej drużyny 

. 6. ZASADY PRZEPROWADZENIA TURNIEJU: 

 Podczas rozgrywek obowiązują przepisy gry w piłkę nożną. - w zależności od ilości zgłoszonych zespołów, zostaną 
one podzielone na grupy. - w grupie gramy każdy z każdym, punktacja na ogólnych zasadach. - do Finału  A wejdą 
zwycięzcy grup a zespoły zajmujące drugie miejsca zagrają w finale B,/ przy takiej samej ilości punktów o awansie 
decyduje: ilość bramek ,bezpośrednie spotkanie./Zbiórka  Kapitanów z Organizatorem dnia 29.08.godzina 9.45-
GOSiR Gniew. -  - czas trwania meczu w grupach to: 2x 15 minut ze zmianą stron, przerwa 3 minutowa. - czas trwania 
meczów w dalszych etapach do ustalenia z kapitanami drużyn na spotkaniu organizacyjnym  - zmiany w locie w tzw. 
„systemie hokejowy”. - nie obowiązuje przepis dotyczący pozycji spalonej - kartki: żółta- zawodnik opuszcza boisko 
na 2 minuty druga żółta – zawodnik opuszcza boisko na 4 minuty - czerwona – zawodnik opuszcza boisko , jest 
odsunięty od następnego meczu. - w przypadku remisu 3 rzuty karne, a następnie karne do skutku.  

7. NAGRODY:  

 Miejsca-1-3 Puchary, nagroda- Najlepszy zawodnik Turnieju, Najlepszy bramkarz, każdy zespól Dyplom uczestnictwa 

 8. UWAGI KOŃCOWE: 

 Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga ORGANIZATOR TURNIEJU. 

Podczas Turnieju obowiązują aktualne przepisy epidemiologiczne.  

Organizator 

mailto:kontakt@gosirgniew.pl

