
 

    Załącznik nr 1 

      do Zarządzenia Nr 66/2021 

                            z dnia 5 listopada  2021 r. 

 

REGULAMIN WYDARZENIA SPORTOWEGO 

„NIEPODLEGŁOŚCIOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ                                             

O PUCHAR DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE WŁOSZCZOWIE” 

 

I. ORGANIZATOR: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wiśniowa 43, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 333 51 00. 

II.  CEL: 

- uczczenie obchodów Święta Niepodległości na sportowo 

- popularyzacja piłki nożnej na terenie miasta i gminy Włoszczowa 

- inicjowanie współzawodnictwa sportowego, 

- promocja zdrowego stylu życia, 

 

III. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK: 

Hala Sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wiśniowa 2  we Włoszczowie 

13  listopada  2021 r. (sobota) o godz. 1000.  

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W turnieju startują drużyny miasta i gminy Włoszczowa oraz gmin ościennych. 

2. Startować mogą zespoły liczące co najmniej 5 zawodników, a maksymalnie 10 (5 rezerwowych). 

3. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 

4. Turniej odbędzie się w jednej kategorii – rocznik 2007-2010. 

5. Osoby startujące w turnieju muszą mieć zgodę opiekunów prawnych (zał. nr 1 do Regulaminu) 

6. Drużynę należy zgłosić do dnia 10.11.2021. (środa) pod tel. 41 333 51 01 – Punkt Obsługi Klienta 

Basen Nemo ul. Wiśniowa 43 we Włoszczowie. 

7. Organizator nie odpowiada za ubezpieczenie zawodników. Każda drużyna może posiadać własne 

ubezpieczenie NW na czas rozgrywania turnieju. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy                    

i kontuzje poniesione przez zawodników podczas rozgrywek.                                                                                

8. Każdy z zawodników może grać tylko w jednej drużynie i nie może zmieniać drużyny podczas 

trwania turnieju. 

 

V.  USTALENIA SZCZEGÓŁOWE: 

1. Czas gry: 10 min. cały mecz. (ustala sędzia w dniu zawodów) 

2. System rozgrywek zostanie podany po zgłoszeniu się wszystkich drużyn. 

3. Drużyna składa się 4 zawodników grających (4+bramkarz) i maksymalnie 5 zawodników 

rezerwowych. 

4. Minimalna liczba zawodników w drużynie: 5 (4+ bramkarz), jeśli jest mniej, mecz nie jest 

rozegrany, a wynik ustala się, jako walkower dla drużyny przeciwnej. 

5. Wymiary boiska do piłki nożnej halowej. 

6. Pozostałe reguły zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną halową. 

7. Obowiązuje miękkie obuwie piłkarskie. 

8. Zmiany systemem (hokejowym), w wyznaczonym miejscu 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. PUNKTACJA I ZASADY, JAKIE OBOWIAZUJĄ O KOLEJNOŚCI W TABELI: 

 

1. Ilość zdobytych punktów: 

• Zwycięstwo: 3 punkty 

• Remis: 1 punkt 

• Porażka: 0 punktów 

 2. Wynik bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 

 • Różnica w ilości zdobytych bramek. 

•  Ilość strzelonych bramek. 

 

VII.NAGRODY: 

 

Drużyna za zajęcie miejsca I-III otrzymuje pamiątkowe medale i puchar od Organizatora. 

Zawodnicy otrzymają statuetki za wyróżnienia: Król Strzelców, Najlepszy Bramkarz, Najlepszy 

Zawodnik, które zostaną ufundowane przez Organizatora. 

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. Listę zawodników należy dostarczyć przed rozpoczęciem zawodów. 

2. W turnieju zawodnicy biorą udział wyłącznie na własną odpowiedzialność, po podpisaniu 

oświadczenia przez opiekuna o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w turnieju. 

3. Zawodnik wpisany do protokołu uważany jest za biorącego udział w meczu. 

5. Za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodnika danego zespołu lub zespół –koszty ich 

usunięcia pokrywa dana drużyna. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie obiektu 

sportowego. 

7. Zabrania się dopisywania do protokołu zawodników w czasie trwania meczu, chyba, że zawodnik 

uzupełnia zespół do pełnego składu. 

8. Interpretacja powyższego regulaminu oraz wynikłe sprawy sporne rozstrzyga organizator, a jego 

decyzja jest ostateczna. 

9. Wyniki zawodów oraz galerie zdjęć będą publikowane w mediach społecznościowych 

prowadzonych przez Organizatora, stronie internetowej OSiR i Gmina Włoszczowa oraz mogą zostać 

udostępnione w lokalnych mediach.  

10. Opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych dziecka, podpisując 

oświadczenie. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. 

11. Opiekun zapoznał się z ogólną klauzulą informacyjną w związku z RODO dostępną na stronie 

Organizatora http://osir-wloszczowa.pl/.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

IX.ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOT. COVID – 19 

 

W związku z panującą na terenie kraju pandemią wszyscy uczestnicy turnieju muszą przestrzegać 

wytycznych wprowadzonych przez Państwowy Inspektorat Sanitarny tj : 

- dezynfekcja rąk po przybyciu na obiekt. 

- zachowywać bezpieczną odległość od siebie ( nie uwzględniamy meczu) 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://osir-wloszczowa.pl/

