
 

 

 

 

Regulamin 

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych 
 

 

1. Organizator:  

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. 

 

2.Cel zawodów: 

 Popularyzacja gry w halową piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 

 Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, 

 Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji, 

 

3. Termin i miejsce:  

10.12.2022r, godz. 9:00 Hala Tenisowa – Sportowa w Tczewie ul. Wojska Polskiego 28A 

 

• 9:00 - 9:20 – weryfikacje zgłoszeń 

• 9:20 – losowanie 

 

4.Uczestnictwo:  

 Uczniowie szkół podstawowych: dziewczęta rocznik 2008 i młodsze, chłopcy rocznik 2008 i młodsi 

 Drużyna składa się z maksymalnie 8 zawodników: 4 zawodników w polu + bramkarz (3 rezerwowych). 

 Zawodnicy zgłoszeni przez  jedną drużynę nie mogą występować w innej drużynie 

 Każdy uczestnik turnieju musi posiadać legitymację szkolną do wglądu podczas weryfikacji 

 Drużyna składa się z  zawodników jednej kategorii grających w turnieju  

 Każdy niepełnoletni zawodnik chcący wziąć udział w rozgrywkach zobowiązany jest do dostarczenia 

oświadczenia podpisanego przez rodzica/opiekuna, potwierdzającego dobry stan zdrowia i brak przeciw 

wskazań do udziału w turnieju - warunek konieczny, bez oświadczenia zawodnik nie będzie dopuszczony 

do udziału w turnieju. Wzór oświadczenia/zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkac musi mieć pełnoletniego opiekuna, który podpisuje  

Załącznik Nr 3 (stanowiący integralną część niniejszego regulaminu)  

 Pełnoletni opiekun grupy, w czasie trwania rozgrywek, sprawuje opiekę i jest on odpowiedzialny za: 

• bezpieczeństwo i odpowiednie zachowanie nieletnich zawodników jego drużyny, 

• powiadomienie opiekunów prawnych niepełnoletnich zawodników swej grupy w sytuacjach trudnych, 

niebezpiecznych i zagrażających życiu. 

 

5. Kategorie: 

 I kategoria - dziewczęta rocznik 2008 i młodsze 

 II kategoria - chłopcy rocznik 2012 i młodsi (I – IV kl.) 

 III kategoria - chłopcy rocznik 2008 i młodsi (V – VIII kl.) 
 

 Zespół składa się TYLKO z zawodników tej samej kategorii wiekowej (nie dopuszcza się łączenia np. 

kategorii dziewcząt i chłopców, rocznika 2012 i 2008, itp.) 

 



 

 

6. Zgłoszenia:  

 Zgłoszenia drużyny TYLKO ELEKTRONICZNIE.  

 Zgłoszenie należy dokonać wysyłając e-mail na adres info@tcsir.pl do dnia 8.12.2019 r. do godziny 13:00 

wg wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu 

 Weryfikacja zgłoszeń oraz zbieranie podpisanych oświadczeń (załączników) odbędzie się w dniu 

zawodów w godzinach od 9:00 do 9:20, 

 Każdy uczestnik turnieju musi posiadać legitymację szkolną do wglądu podczas weryfikacji 

 Drużyna bez kompletu dokumentów dostarczonych do biura zawodów w wyznaczonym wyżej terminie nie 

zostanie dopuszczona do turnieju 

 

7. Sposób przeprowadzenia zawodów: 

 W zawodach obowiązują przepisy PZPN oraz niniejszy regulamin. 

 Czas gry i system rozgrywek zostanie ogłoszony w dniu zawodów (uzależniony od liczby zespołów). 

 Piłka do gry – halowa.  

 Obowiązuje obuwie miękkie. 

 

8. Punktacja:  

 Za zwycięstwo zespół otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt, za  przegraną 0 pkt.. 

 kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów; 

 W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje: 

1) wynik bezpośredniego spotkania, 

2) lepsza różnica bramek w całym turnieju, 

3) większa liczba zdobytych bramek, 

4) rzuty karne: po meczu zakończonym wynikiem remisowym (będą one decydowały o zajętym miejscu 

dopiero w przypadku, kiedy nie wyłonią tego punkty 1, 2, 3). 

 

9. Nagrody: 

Puchary oraz medale dla pierwszych trzech drużyn z każdej kategorii. Zwycięzcy kategorii otrzymają nagrody 

rzeczowe w postaci piłek nożnych. Dla wszystkich uczestników słodki poczęstunek. 

 

10. Postanowienia końcowe: 

Organizator nie odpowiadają za rzeczy osobiste zawodników podmienione lub zaginione w trakcie trwania imprezy.  

 

 Każdego uczestnika turnieju obowiązuje obuwie sportowe. 

 Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i organizatorem. 

 W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub za prośbą organizatora 

ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek. 

 Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny. 

 Na terenie hali sportowej, na którym rozgrywany jest turniej (w szczególności w szatniach) obowiązuje 

całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych. 

 Za szkody pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada kapitan drużyny 

lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun. 

 Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator. 

 Każdy uczestnik zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na 

wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z RODO przez 

organizatora oraz w kanałach dystrybucji elektronicznej i lokalnych mediach zgodnie z treścią dołączonego do 

niniejszego Regulaminu załącznika. 

 W sprawach turnieju można kontaktować się pod nr tel. 501 730 577 Wojciech Tocewicz. 

 Przyjmuje się, że zawodnicy oraz rodzice/opiekunowie znają i akceptują treść regulaminu. 

 W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie. 
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