
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Amatorskiego Turnieju Piłki Nożnej w Barczewie 
 

1. Organizator: Burmistrz Barczewa oraz GKS PISA Barczewo 

2. Cel imprezy: Popularyzacja sportu oraz zdrowego stylu życia i gry w piłkę nożną wśród 

mieszkańców  gminy Barczewo 

3. Termin turnieju: 9.07.2022 r.  

4. Zapisy od dnia 7.07.2022 r. (ilość miejsc ograniczona) poprzez złożenie lub przesłanie 

do Organizatora karty zgłoszenia drużyny, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. 

W razie dużej ilości drużyn zgłoszonych do turnieju, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszenia drużyny dokonuje kapitan poprzez złożenie karty uczestnictwa. 

Kontakt i zgłoszenia:  

Justyna Wasilewska, tel. 509-839-906, justyna.wasilewska@barczewo.pl 

Na zgłoszenia czekamy do dnia 7 lipca 2022r. 

5. Miejsce: Boisko orlik ul. Północna w Barczewie. 

6. Warunki uczestnictwa:  

a) Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zapoznanie się z Regulaminem oraz 

podporządkowanie się decyzjom Organizatora. 

b) Prawo uczestnictwa w turnieju mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w 

rozgrywkach. 

c) Osoby niepełnoletnie powinny dołączyć do zgłoszenia drużyny zgodę rodzica/opiekuna 

prawnego na udział w turnieju, stanowiącą Załącznik nr  do Regulaminu. 

d) Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu obiektu. 

e) Przed oraz w trakcie trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania 

alkoholu oraz stosowania jakichkolwiek substancji psychoaktywnych. 

f) Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki, zgubione, 

szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które nastąpią w czasie trwania turnieju. 

g) Organizator ma prawo wyłączenia z zawodów osób, które nie podporządkowują się 

Regulaminowi turnieju. 



 

h) Uczestnictwo jest bezpłatne.  

i) Turniej skierowany jest do osób amatorsko grających w piłkę nożną, które ukończyły 16 

rok życia, mieszkańców Gminy Barczewo.  

j) Na boisku gra 6 osób (5 zawodników w polu i bramkarz)+ 4 osoby rezerwowe. Ilość 

zmian nieograniczona.  

k) Drużynę reprezentuje kapitan, który odpowiada za drużynę oraz wszelkie formalności 

związanych z uczestnictwem w turnieju (wypełnienie karty zgłoszenia, itp.)  

l) Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu w przypadku 

stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika nie zgłoszonego uprzednio na formularzu 

zgłoszeniowym, bądź podania przez kapitana zespołu danych niezgodnych z prawdą. 

Tylko gracze zgłoszeni w formularzu są upoważnieni do gry.  

7. System rozgrywek:  

W zależności od liczby zgłoszonych drużyn ustalony zostanie system rozgrywek. 

8. Zasady gry:  

a) Mecze piłki nożnej rozgrywane są na boisku ze sztuczną nawierzchnią. 

b) Każda gra musi rozpocząć się z udziałem dwóch sześcioosobowych drużyn 

składających się z graczy uprzednio zgłoszonych do turnieju. 

c) O tym, która drużyna będzie w posiadaniu piłki jako pierwsza, decyduje losowanie.  

d) Gra trwa 2x10 minut, przerwa trwa 3 minuty. 

e) W przypadku, gdy po regulaminowym czasie gry wynik jest remisowy, zarządzany 

jest konkurs rzutów karnych w seriach po 5 strzałów wykonanych przez każdą 

drużynę aż do wyłonienia zwycięzcy. 

f) Dopuszcza się możliwość zmiany po ustaleniu z kapitanami drużyn przed 

rozpoczęciem zawodów 

g) Bramkarz po aucie bramkowym wybija piłkę dowolnie ręką lub nogą w obrębie 

swojego pola bramkowego 

h) Turniej zostanie rozegrany piłką nr 5 

i) Nie obowiązuje przepis o spalonym 

j) Mecz sędziuje sędzia wyznaczony przez organizatora.  

k) Należy dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów, w duchu fair play w 

imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów. Sędzia podejmuje ostateczne 

rozsztrzygnięcie we wszelkich kwestiach spornych.  

l) Złośliwe faule, zauważone przez sędziego gry, będą karane rzutem osobistym za 1 

pkt. oraz przekazanie po rzucie piłki drużynie pokrzywdzonej.  



 

m) Brutalność w grze lub złe zachowanie całej drużyny podczas turnieju może 

doprowadzić do wykluczenia jej z rywalizacji. 

n) Limit fauli na drużynę – 2, przy trzecim i kolejnych faulach – rzut wolny.  

o) Przepisy gry obowiązują wg. przepisów PZPN chyba, że organizator zastrzega to w 

regulaminie.  

9. Punktacja i zasady, jakie obowiązują o klejności w tabeli: 
  

a) Ilość zdobytych punktów:  

• Zwycięstwo: 3 punkty  

• Remis: 1 punkt  

• Porażka: 0 punktów  

b) Wynik bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami.  

• Różnica w ilości zdobytych bramek.  

• Ilość strzelonych bramek. 

10. Nagrody:  

Dla trzech pierwszych drużyn: puchary. 

11. Postanowienia ogólne:  

a) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku 

istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach 

regulaminie. 

b) Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

c) Organizator zapewnia: sprzęt sportowy, opiekę medyczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          Załącznik nr 1 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ 
NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA W TURNIEJU 

 

Impreza z cyklu Na sportowo z Gminą Barczewo 

 

Amatorski Turniej Piłki Nożnej 

 

09 lipca 2022r. 

 
 

Zgoda i oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego 
 

1. Wyrażam zgodę na udział dziecka w Amatorskim Turniej Piłki Nożnej i oświadczam, ze 

zapoznałam/łem się z Regulaminem Amatorski Turniej Piłki Nożnej 

w Barczewie i akceptuję jego treść. 

2. Stwierdzam, że moje dziecko ................................................................................ 

jest zdrowe i może uczestniczyć w zawodach o nazwie Amatorski Turniej Piłki Nożnej 

organizowanych przez Urząd Miejski w Barczewie odbywających się w dniu 09.07.2022 

roku. 

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL):  

1) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgodzie;  

2) wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska uczestnika na liście osób biorących 

udział w zawodach; 

3) wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Gminy 

Barczewo, w mediach społecznościowych oraz w materiałach promocyjnych, i informacjach 

na temat ww. zawodów. 

 

 

 
 
……………………………………….    ……………………………..………………… 
 (miejscowość, data)      (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 


