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REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

„SPORTOWA GWIAZDA” 

WOLSZTYN, 25-26 września 2014 rok 

I. CELE: 

- popularyzacja sportu i aktywnych form spędzania czasu wolnego przez młodych ludzi 

- poszukiwanie „Sportowej Gwiazdy” czyli młodych talentów sportowych wśród dzieci i 
młodzieży zamieszkujących Powiat Wolsztyński;  

- promowanie piłki nożnej jako dyscypliny wpływającej na nabywanie umiejętności 
współpracy w ramach zespołu ludzkiego;  

- promowanie możliwości wykorzystania kompleksów sportowych „ Moje Boisko – Orlik 
2012”; 

- kształtowanie zasad fair play, 

II. ORGANIZATOR 

Klub Sportowy Grom Wolsztyn 

III. WSPÓŁORGANIZATORZY: 

Powiatowe Zrzeszenie LZS; Gmina Wolsztyn; Powiat Wolsztyn; Związek Międzygminny 
„Obra”; MOSIR Wolsztyn; ZSZ Wolsztyn. 

IV. TERMIN I MIEJSCE 

25-26 września 2014 roku, Boiska Orlik w Wolsztynie: ul. Garbarska; ul. Kusocińskiego ( w 
przypadku większej ilości zgłoszonych drużyn),  

V. UCZESTNICTWO 

Prawo startu mają wszyscy chętni  występujący w drużynie reprezentującej miejscowość, 
klub, ulicę lub szkołę zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców. 

VI. PROGRAM I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW SPORTOWYCH 

25 września 2014, START GODZINA 900, dziewczyny i chłopcy rocznik 2005 i młodsi (klasy 1 – 
3 szkoły podstawowe i młodsi) 

26 września 2014 rok, START GODZINA 900, dziewczyny i chłopacy rocznik 2001-1999 (klasy 
1-3 Szkół Gimnazjalnych) 

 - System rozgrywek, uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn. 

KONKURENCJE REKREACYJNE:  

Udział w konkurencjach rekreacyjnych przewidziany jest dla rodziców, opiekunów i dzieci. Każdy z 
startujących może wziąć udział w maksymalnie dwóch konkurencjach. Konkurencje będą odbywać się 
na Orliku w przerwach między rozgrywanymi meczami: 

- rzut do kosza, 

- strzały na bramkę, 

- rowerowy tor przeszkód, 
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- bieg w worku,  

- rzut przedmiotami do celu,  

VII. Regulamin rozgrywek  

1. PIŁKA NOŻNA: 

Czas gry – 1x 10 - 12 minut każdy z każdym w danej grupie wiekowej ( czas trwania meczu i system 
rozgrywek może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń)  

Szkoły Podstawowe - Drużyny  1+6 zawodników (3 rezerwowych). Zgłoszona drużyny musi się składać 
z 7 zawodników (maksymalnie 10 zawodników) 

Szkoły Gimnazjalne  - Drużyny  1+4 zawodników (3 rezerwowych). Zgłoszona drużyny musi się składać 
z 5 zawodników (maksymalnie 8 zawodników) 

Punktacja : 

Za zwycięstwo   3 punkty 

Za remis  1 punkt 

Za przegraną  0 punktów 

O zajętych miejscach decyduje w kolejności: 

1.1 Większa ilość punktów zdobytych w całości rozgrywek 
       w przypadku równej ilości punktów przez: 
       dwa zespoły – bezpośrednie spotkanie, 
       trzy i więcej – mała tabela (wyniki spotkań bezpośrednich) 
1.2 Większa różnica bramek w całości 
1.3 Większa ilość zdobytych bramek 
1.4 Mniejsza ilość straconych bramek 
1.5 Turniej jest rozgrywany na boiskach Orlik.  

VIII. Nagrody  

Dla drużyn które zajmą miejsca I – III w poszczególnych kategoriach wiekowych organizator zapewnia 
pamiątkowe puchary i dyplomy. 

Ponadto przewidziano drobne nagrody rzeczowe dla startujących w konkurencjach rekreacyjnych.  

IX. Zgłoszenia 

Zgłoszenia drużyn należy dokonać do dnia 23.09.2014 br. telefonicznie na nr tel. 
517 450 212, 68 – 384 56 41 lub 607 387 311, elektronicznie na adres gromwolsztyn@op.pl 

 

X. KAŻDY Z BIORĄCYCH UDZIAŁ UCZESTNIKÓW MUSI POSIADAĆ PISEMNĄ 

ZGODĘ PRAWNEGO OPIEKUNA NA WZIĘCIE UDZIAŁU W ZAWODACH. ZGODY 

MUSZĄ BYĆ DOSTARCZONE DO ORGANIZATORA ZAWODÓW PRZED 

ROZPOCZĘCIEM TURNIEJU.  

UWAGI KOŃCOWE: 

Uczestnicy imprezy są objęci ubezpieczeniem zbiorowym zawartym przez Krajowe Zrzeszenie 

LZS  w Warszawie. 
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