
 
HARMONOGRAM  - HALA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SOKOŁOWIE MŁP. 

 

9:00-9:15 1. mecz I grupy 

 

9:25-9:35 1. mecz II grupy 

 

9:40-9:55 2. mecz I grupy 

10:00-10:15 2. mecz II grupy 

10:20-10:35 3. mecz I grupy 

10:40-10:55 3. mecz II grupy 

 

półfinał 

11:10-11:25 I półfinał 

11:30-11:45 II półfinał 

 

mecz o III miejsce 

12:00-12:15 

 

finał 

12:20-12:35 

 

 

12:50 Rozdanie nagród



 

REGULAMIN 

TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREZESA EUROGALICJI 
 

I. ORGANIZATOR, TERMIN I MIEJSCE 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA 

sobota, 9.12.2017 r. 

Hala w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. 

 

II ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU 

1. Do Turnieju przyjmowane są zgłoszenia drużyn z terenu działalności Stowarzyszenia LGD 

Eurogalicja.  

2. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Zgłoszenie można dostarczyć osobiście do biura Stowarzyszenia lub przesyłać drogą 

elektroniczną na adres: biuro@eurogalicja.org bądź za pośrednictwem poczty na adres: 

Stowarzyszenie LGD EUROGALICJA, ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Młp. 

4. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem poczty polskiej, decyduje data 

wpływu do biura Stowarzyszenia. 

5. Termin nadsyłania zgłoszeń: od 23.11.2017 r. do 6.12.2017 r. 

6. W Turnieju może wziąć udział 6 drużyn – po jednej drużynie z każdej gminy. 

7. Warunkiem udziału w Turnieju jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”w celu przeprowadzenia 

Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa EUROGALICJI oraz do celów marketingowych. 

Zgoda musi zostać podpisana przez rodziców/opiekunów zawodników oraz przez opiekuna 

drużyny. 

 

III. CEL ROZGRYWEK 

 Kształtowanie pozytywnych wzorców wśród dzieci i młodzieży. 

 Propagowanie idei zdrowego stylu życia. 

 Podejmowanie i wspieranie działań z zakresu kultury fizycznej i sportu. 

 

IV. UCZESTNICTWO 

1. Turniej organizowany jest dla dzieci z klas V-VI szkół podstawowych 

2. Zespół składa się z: 

-  maksymalnie 8 zawodników, minimalnie 5 zawodników 

-  minimalnie jednej osoby dorosłej /Opiekuna/ 

3. Tylko taki skład zespołu dopuszczony jest do przebywania na boisku. 

4. W trakcie Turnieju, zawodnik może reprezentować wyłącznie jeden zespół. Nie jest 

możliwe uprawnienie do rozgrywek jakiegokolwiek zawodnika, który nie został wyszczególniony 

w liście startowej zawodników. 

5. Dokumentami uprawniającym drużyny do gry są: 

- Karta zgłoszeniowa z listą imienną zawodników (zatwierdzona przez Biuro 

Stowarzyszenia), która powinna zawierać: nazwisko i imię, datę urodzenia, miejscowość, 

oraz nr PESEL (zał. nr 1). Lista musi zostać podpisana przez Opiekuna drużyny. 

- Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w Turnieju. (zał. nr 2) 

- Dokument tożsamości (legitymacja szkolna/karta zawodnika) do wglądu. 

6. Opiekun drużyny ma obowiązek dostarczyć przed zawodami do Biura Stowarzyszenia 

oryginały ww. dokumentów, gdzie zostaną sprawdzone. 

7. Drużyny przyjeżdżają na miejsce Turnieju na własny koszt. 

 

V. PUNKTACJA 

1. Drużyna otrzymuje: 

- Za zwycięstwo - 3 punkty, 

mailto:biuro@eurogalicja.org


 

- Za mecz nierozstrzygnięty (remis) - 1 punkt, 

- Za przegrany mecz - 0 punktów. 

 

2 W turnieju kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. 

 

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, ostatecznie o zajętym 

miejscu decydują kolejno: 

 - Wynik bezpośredniego spotkania, 

-  Bardziej korzystna różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w turnieju, 

-  Większa liczba strzelonych bramek, 

-  Mniejsza liczba straconych bramek, 

-  Rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami (najpierw po 3, potem po 1 razie do 

pierwszego niestrzelonego). 

4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły przeprowadza się 

dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi zespołami (tzw. 

„mała tabela”), kierując się kolejno zasadami podanymi w pkt 3 biorąc pod uwagę jedynie wyniki 

spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

5. W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się rzuty karne 

strzelane najpierw po 3, potem po 1 razie do pierwszego niestrzelonego. 

6. W pozostałych nieobjętych niniejszym regulaminem sytuacjach i zdarzeniach rozstrzyga 

Organizator. 

 

VI.  SYSTEM ROZGRYWEK 

Turniej rozgrywany będzie na boisku o wymiarach 30x15m. 

W turnieju może wziąć udział max. 6 drużyn. Drużyny będą grać systemem „Grupowy”. Drużyny 

do poszczególnych grup zostaną wyłonione w drodze losowania.  Szczegóły w harmonogramie.  

 

 

VII. PRZEPISY GRY 

1. Zawody będą odbywać się na jednym boisku. 

2. Bramka: wymiary 2 x 3m 

3. Mecze rozgrywane będą piłką nożną o rozmiarze 4. 

4. Czas gry: 

- czas gry: 15 minut bez zmian stron 

5. Zespół liczy max. 8 zawodników: 

- 4 zawodników w polu + bramkarz (odróżnia się kolorem koszulki) oraz maksymalnie 3 

zawodników rezerwowych. 

 

6. W czasie spotkania obowiązują zmiany powrotne we właściwej strefie zmian. 

7. Podczas turnieju wskazane jest, aby drużyny miały jednolite koszulki z numerami na plecach. 

8. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu: turfy lub halowych. 

9. W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej z wyjątkami: 

Nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej, 

Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi  5m, 

Rzut karny wykonuje się z odległości 9m od środka linii bramkowej, 

Wznowienie gry ze środka traktowane jest jako rzut wolny pośredni. 

Rzut od bramki wykonywany jest ręką. 

Rzut z autu wykonywany jest nogą do wysokości kolan. 

Rzut z autu traktowany jest jako rzut wolny pośredni. 

10. Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się: 

Kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty / żółta kartka. 



 

W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek żółtej kartki, kara 

dyscyplinarna ulega anulowaniu (można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika). 

Czerwona kartka (również będąca skutkiem drugiej żółtej kartki) powoduje wykluczenie z gry oraz 

automatyczny zakaz gry ukaranego zawodnika w następnym meczu – niezależnie od fazy 

rozgrywek. 

W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek czerwonej kartki można 

wprowadzić do gry zawodnika innego niż ukarany czerwona kartką. 

11. Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe podobnych 

kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego jedna z drużyn jest zobowiązana założyć znaczniki 

przygotowane przez Organizatora. 

12. Zawodnik, który przekroczy w sposób rażący przepisy wyszczególnione w Regulaminie w 

drodze indywidualnej decyzji może zostać zdyskwalifikowany z dalszego uczestnictwa w turnieju. 

13. Jeżeli opiekun zespołu zachowuje się w sposób niesportowy w pierwszej kolejności otrzyma 

upomnienie słowne od sędziego prowadzącego zawody. W następnej kolejności może otrzymać 

żółtą lub czerwoną kartkę. W przypadku otrzymania czerwonej kartki opiekun musi opuścić boisko, 

na którym rozgrywany jest mecz. 

14. Każde zawody prowadzone będą przez sędziego wyznaczonego przez Organizatora. 

15. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN. 

Opiekun wypełniając formularz jednocześnie akceptuje i przyjmuje do wiadomości postanowienia 

regulaminu turnieju. 

 

VIII. NAGRODY 

Nagrody za udział w Turnieju otrzymują trzy pierwsze zespoły. 

 

 

IX. UBEZPIECZENIE 

Organizator zapewnia uczestnikom turnieju ubezpieczenie.  

 

 

X. PROTESTY I ODWOŁANIA 

1. Wszelkie zastrzeżenia i protesty będą rozpatrywane przez Sędziego Głównego. 

2. Protesty będą rozpatrywane, jeżeli zostaną złożone tego samego dnia, w którym zaistniała dana 

sytuacja konfliktowa. 

3. Decyzje podjęte przez Organizatora nie mają trybu odwoławczego, są ostateczne i obowiązują z 

chwilą ich ogłoszenia. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.  



 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu Turnieju Piłki Nożnej 

o Puchar Prezesa EUROGALICJI 

(9.12.2017) 

 

Karta zgłoszeniowa 

na Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa EUROGALICJI 

(9.12.2017) 
 
Nazwa drużyna: ……………………………………………………………………………………… 

Gmina: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Lista zawodników: 

Lp. Imię i nazwisko 
Data urodzenia 

/ klasa 
Miejscowość PESEL 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

 

…………………………. 
 (podpis Opiekuna) 

 

Dane Opiekuna drużyny: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………. 

 Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z dostępnym na stronie www.eurogalicja.org Regulaminem Turnieju Piłki Noż-

nej o Puchar Prezesa EUROGALICJI i akceptuję wszystkie jego postanowienia.  
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EU-

ROGALICJA” w celu przeprowadzenia Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa EUROGALICJI. 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „EUROGALICJA”.  
 

…………………………                                                              …………………………. 
(data)                                                                                                                 (podpis Opiekuna) 

http://www.eurogalicja.org/


 

Załącznik nr 2 
do Regulaminu Turnieju Piłki Nożnej 

o Puchar Prezesa EUROGALICJI 

(9.12.2017) 

 

Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka 

       w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa EUROGALICJI 

(9.12.2017) 

 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(adres) 

 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

(telefon) 

 
Wyrażam zgodę na udział  …………………………………………………… ur. ………………….  

 

zamieszkałego/ej ……………………………………………., PESEL:……………………………… 

w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa EUROGALICJI  który odbędzie się w dniu 09.12.2017 r.  

 
Oświadczam, że nie ma przeciwskazań, aby w/w osoba uczestniczył/a w w/w turnieju. 

 

 Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z dostępnym na stronie www.eurogalicja.org Regulaminem Tur-

nieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa EUROGALICJI i akceptuję wszystkie jego postanowienia.  
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zawodnika Turnieju przez Stowarzyszenie Lokal-

na Grupa Działania „EUROGALICJA” w celu przeprowadzenia Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa EU-
ROGALICJI. 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zawodnika Turnieju do celów marketingowych 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA”.  
 

 

 
……………………………………                                                                 ………………………………………… 

                      (data)         (podpis rodzica/opiekuna) 

 

http://www.eurogalicja.org/

