
 
 
 
 
 

                                                                 Regulamin 
I Turniej Piłkarski Legia – Bart  rocznik 2002 i młodsi  

o Puchar Prezesa KP Legii Warszawa 
Bartoszyce  18 czerwiec 2011 r. 

 

I. Organizator. 
 

 Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 
 Urząd Miasta Bartoszyce 

 
II. Sponsorzy i goście Turnieju 

 
 KP Legia Warszawa 
 Piotr Tyszkiewicz – Football Idea 
 Sylwester Czereszewski – Szkółka Piłkarska „CzereśSport” 
 Marcin Radziwoo – R-GOL 
 Starostwo Powiatowe w Bartoszycach 
 Urząd Gminy Bartoszyce 

 
      III. Miejsce i termin.  
 
           - 18.06.2011. godz. 10.00 Kompleks Sportowy „Orlik 2012” Bartoszyce  ul. Bema 35 
 
     IV. Cele turnieju 
           - promowanie wśród dzieci, sportowej aktywności i zasad fair play 
           - szukanie talentów wśród młodzieży 
           - propagowanie zdrowego stylu życia 
 
     V. Warunki uczestnictwa. 

 
  turniej jest przeznaczony dla  młodzieży rocznik 2002 i młodsi, 
 wpisowe – 150 zł  (posiłek dla zawodników i trenera)  
 w turnieju mogą uczestniczyd reprezentacje Klubów Sportowych,  
 w turnieju może zagrad maksymalnie 10 zespołów, decyduje kolejnośd zgłoszeo 

 
      VI.  Nagrody: 
 
            Za I miejsc Puchar oraz specjalna nagroda rzeczowa dla całego zespołu ufundowana przez  KP Legia Warszawa  
            Za II miejsce Puchar ufundowany przez Burmistrza Miasta Bartoszyce – Krzysztofa Nałęcza 
            Za III miejsce Puchar Ufundowany przez Starostę Powiatu Bartoszyce – Wojciecha Prokockiego 
            Za IV miejsce Puchar ufundowany przez Wójta Gminy Bartoszyce – Jadwigę Gut 
            Pozostałe zespoły otrzymają puchary ufundowane przez Dyrektora BOSiR – Wiesława Kurach 
            Statuetka + nagroda dla najlepszego bramkarza Turnieju „Legia – Bart” – Marcin Radziwoo R-GOL 
            Statuetka + nagroda  dla najlepszego strzelca Turnieju „Legia – Bart” – Piotr Tyszkiewicz FOOTBALL IDEA 
            Statuetka + nagroda dla najlepszego zawodnika Turnieju „Legia – Bart” - Marcin Radziwoo R-GOL 
            Przewidziane są też nagrody rzeczowe dla uczestników turnieju ufundowane prze KP Legia Warszawa 
 
 

 



 
 
 
      VII. Zgłoszenia do turnieju. 
 
         1. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierad na odpowiednim protokole zgłoszeniowym: 
            - nazwę drużyny, 
            - imienna listę zawodników reprezentujących Klub ( maksymalnie 12 osób ) 
              wraz z zaznaczeniem osoby kontaktowej kapitan/kierownik drużyny  
             ( druki u organizatora ). 
         2. Drużyny należy zgłaszad w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2011 do 
             godz.15.30   w Bartoszyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Jagiellooczyka 1/2   
             tel./89/ 762 98 71 lub 607 690 195 , lub na e-mail: slawomir.kirkuc@bartoszyce.pl 
         3. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i 
              przepisów gry w piłkę nożną. 
 
      VIII. System rozgrywek. 
 
             System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie ustalony      
             przez organizatorów  i podany kapitanom/kierownikom drużyny na odprawie    
             technicznej przed rozpoczęciem turnieju. 
             Obowiązywad będą przepisy gry w piłkę nożną z wyjątkiem gry „ bez spalonego”. 
 
    IX. Przepisy i skład drużyny. 
 

1. Zespoły rywalizują w 6 osobowych składach ( bramkarz i pięciu zawodników w polu). 
2. Zmiany odbywają się systemem hokejowym, za zgodą sędziego. 
3. Czas gry 2 x 10 min. +  3 min. przerwy (  czas gry może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych 

zespołów) 
4. Mecz rozgrywany jest  bez zatrzymywania czasu z wyjątkiem wybicia piłki po za siatką, wtedy o zatrzymaniu 

czasu decyduje sędzia  zawodów. 
5. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnik drużyny przeciwnej musi znajdowad się  przynajmniej 

w odległości 5 metrów od piłki. 
6. Rzut z autu wykonywany jest  „nogą” z  poza  lub z linii  bocznej  boiska . 
7. Obowiązuje gra w miękkim obuwiu ( tzw. „lanki”). 
8. Na terenie boiska mogą przebywad jedynie zespoły rozgrywające mecz. Zawodnicy rezerwowi powinni 

znajdowad się na ławce rezerwowych. 
9. Za zwycięstwo drużynie przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę o pkt. 
10. O kolejności miejsc w tabeli decyduje kolejno: 

             - liczba zdobytych punktów, 
             - wyniki bezpośrednich spotkao zainteresowanych drużyn, 
             - większa liczba strzelonych goli. 
       11.  Kary dyscyplinarne: 
            -  żółta kartka  ( 1 min ) 
            -  czerwona kartka – kara meczu dla zawodnika.  
            -  kara dyskwalifikacji zawodnika z turnieju będzie miała miejsce wówczas, gdy  zawodnik   
               w  sposób  czynny znieważy sędziego, przeciwnika a nawet współzawodnika, 
            -  walkower – wynik 3:0. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
   X. Postanowienie koocowe. 
 

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z Turnieju lub walkower. Karę 
orzeka organizator. 

2. Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opieka medyczna), natomiast 
nie ponosi odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. 
Osoby biorące w rozgrywkach powinny poddad się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim 
stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w Turnieju. 

3. Zawodnicy nie mogą grad w okularach, łaocuszkach, obrączkach itp. w przypadku takich zdarzeo uczestniczą w 
meczach na własną odpowiedzialnośd. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który 
spowodował  utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialnośd prawna spada na w/w osobę. 

4. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadad ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamośd. 
5. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione w powyższych punktach regulaminu – 

odpowiedzialny jest kapitan/kierownik drużyny. 
6. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia , przed meczem , ma obowiązek sprawdzenia tożsamości zawodników.  

Po zakooczeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty nie będą weryfikowane. 
7. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawiony jest jedynie organizator. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w trakcie trwania Turnieju. 

                                                                                               

 

      


