
Amatorski Turniej „Siódemek” Piłkarskich 
o Puchar Wójta Gminy Miedźna 

 
REGULAMIN ZAWODÓW  

I. ORGANIZATOR: 
   1.  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, 43 – 225 Wola  
        ul. Pszczyńska 9. 
   2.  Stowarzyszenie Sportowe „Gol” w Woli.  
II. CEL: 
    1.  Popularyzacja gry w piłkę nożną wśród amatorów. 
    2.  Upowszechnianie aktywnego wypoczynku. 
    3.  Integracja społeczności piłkarskiej. 
III. TERMIN I MIEJSCE: 

Turniej zostanie rozegrany 18 maja 2013r. (sobota) na boisku „Orlik 2012”                
przy GOSiR w  Woli, początek godz. 900. 

IV. UCZESTNICTWO: 
1. W turnieju mogą brać udział zawodnicy pełnoletni – amatorzy, którzy nie 

uczestniczą w rozgrywkach ligowych PZPN minimum od 01.05.2012r.. 
2. Warunkiem uczestnictwa drużyny jest dostarczenie organizatorowi przed 

pierwszym meczem imiennej listy zawodników. Po złożeniu zgłoszenia nie 
będzie możliwości korygowania składu. 

3. Drużyny biorące udział w turnieju powinny stawić się na boisku 30 minut przed 
swoim meczem. 

4.  Wpisowe od drużyny wynosi 50 zł. płatne w kasie krytej pływalni w Woli        
do 10 maja 2013r. (włącznie).  

5. Drużyny biorące udział w turnieju powinny występować w jednolitych strojach 
piłkarskich i obuwiu sportowym przystosowanym do gry na sztucznej murawie. 
Zabrania się gry w butach piłkarskich z metalowymi wkrętami. 

6. Zgłoszenia drużyn należy przesłać tylko i wyłącznie e-mailem na adres: 
i.mietlinski@miedzna.pl do 10 maja 2013r. (włącznie).  

 V. ZASADY GRY: 
      1.  W turnieju biorą udział drużyny 7- osobowe + 3 zawodników rezerwowych. 
      2.  Turniej rozgrywany będzie w/g obowiązujących przepisów PZPN  
           i uzgodnień z sędzią przed rozpoczęciem zawodów. 
      3.  System rozgrywek zostanie ustalony przez organizatora po zamknięciu listy     
           zgłoszonych drużyn i przesłany e-mailem do zainteresowanych zespołów  
           w dniu 13 maja 2013r.(z podziałem na grupy i preliminarzem czasowym  
           rozgrywania meczy). 
      4.  Maksymalna liczba zespołów uczestnicząca w turnieju – 16 drużyn. 
      5.  Przy zgłoszeniu się powyżej 10 drużyn, turniej będzie rozgrywany przez 2 dni  
           18-19 maja 2013r. (sobota – eliminacje, niedziela – finały).    
VI. NAGRODY: 

Pamiątkowe medale, puchary i dyplomy 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
       1. Na kompleksie boisk „Moje Boisko Orlik 2012” obowiązuje Regulamin obiektu. 

2.  Komisję sędziowską powołuje organizator. 
3.  Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 
4.  Wszelkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga Komisja  
     Sędziowska.  

5. Zawodnicy turnieju ubezpieczają się na własny koszt.  
6. Organizator zapewnia: 

- opiekę medyczną podczas trwania zawodów, 
- wodę dla zawodników, 
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