
Regulamin Turnieju Orlik Cup Buk
22.11.2009r.

1. GŁÓWNY ORGANIZATOR:  
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku 

2. MIEJSCE I TERMIN:
OSiR Buk ul. Szarych Szeregów 10 
64-320 Buk 
WIELKOPOLSKA
Rozpoczęcie turniejów o g. 10:00 planowane zakończenie ok. g. 16:00 
Drużyny przyjmujemy od godz. 9:30. 
Turniej Orlików odbędzie się 22  .11.2009 r  .

3. CEL TURNIEJU:

Propagowanie sportu i rywalizacji sportowej wśród dzieci, 
zawiązywanie nowych przyjaźni, wychowanie poprzez sport.
Konfrontacja sportowa młodzieży z różnych klubów. 
W turnieju mogą brać udział chłopcy z rocznika:
• 1999 i młodsi ORLIK
zrzeszeni w Klubach Sportowych (obowiązkowe legitymacje szkolne lub 
inny dokument tożsamości do wglądu przez sędziów
i opiekunów drużyn w dniu imprezy).

4. SPOSÓB ROZGRYWEK:

• Turniej zostanie rozegrany w 2 grupach każdy z każdym, następnie 
zwycięzcy grup walczą na krzyż z drużynami, które zajmą 2
miejsce w grupie o wejście do finału. Przegrani z tych par walczą o 
miejsce 3. Drużyny, które nie awansowały z grup walczą o miejsca 5 do 
8.
• Kompletną listę zgłoszonych zawodników(maksymalnie 10 osób), oraz 
potwierdzenie dokonania zapłaty wpisowego (patrz załącznik 1) należy 
złożyć w dniu turnieju przed jego rozpoczęciem.
• Drużyny należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 



20.11.2009 r. – telefonicznie pod nr telefonu: 728-457-887,
e-mail: mar.joz.osirb@gmail.com lub osobiście w OSiR  w  Buk.
Do dnia 20.11.2009 należy także dokonać wpłaty wpisowego w wysokości 
90 zł +7% VAT (tj. 96,30zł)   
na konto organizatora : 
PKO BP SA O/Buk 19 1020 4144 0000 6502 0007 0649 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku
ul. Szarych Szeregów 10; 64 - 320 Buk
w tytule przelewu wpisać : OPŁATA ZA TURNIEJ ORLIK 22.11.2009

• Obowiązują przepisy PZPN. Dodatkowe przepisy gry zostaną podane w 
dniu turnieju.
• Z sędzią może dyskutować tylko kapitan drużyny, który musi być 
zaznaczony w podanym składzie na liście zgłoszeniowej oraz
posiadać opaskę na ramieniu.
• Drużyny grają po 6  zawodników w tym  bramkarz, zmiany hokejowe, 
czas jednego meczu w zależności od ilości zgłoszonych drużyn
(10-20 min). Pole gry – 40 m x 20 m. Bramki o wym. 2 x 5 m.
• W przypadku równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje 
bezpośredni pojedynek drużyn zainteresowanych, następnie
różnica bramek oraz ilość bramek strzelonych /dotyczy rozgrywek 
grupowych/.
• Przypomina się opiekunom, że przed rozpoczęciem meczu należy 
drużynę ustawić na środku boiska w celu powitania
przeciwnika oraz sędziego, a po zakończonym meczu należy nie 
zapomnieć o sportowym podziękowaniu za pojedynek
zawodnikom drużyny przeciwnej.
• UWAGA !!! Za przeklinanie na boisku i poza nim, za nie sportowe 
zachowanie zawodnika, cała drużyna będzie ukarana
2 minutami gry w osłabieniu, zawodnik może być również wykluczony z 
dalszych rozgrywek.

5. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

• Zespoły, które zajęły miejsca od I – VIII otrzymają puchary oraz 



dyplomy dla drużyny.
• Najlepszy Strzelec, Zawodnik oraz Bramkarz turnieju otrzymają 
pamiątkowe statuetki wraz z imiennym dyplomem
• W każdej drużynie zostanie wybrany przez opiekuna najlepszy 
zawodnik swojej drużyny, który otrzyma pamiątkową statuetkę

6. UWAGI:
Organizator turnieju zapewnia:
• napoje – wodę mineralna,
• dobrą zabawę.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla zawodników 
uczestniczących w Turnieju.
O wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje 
organizator.

Dodatkowych informacji udziela 
Marcin Jóźwiak - tel. 728-457-887
A TAKŻE NA WWW.OSIR-BUK.PL

ZAŁĄCZNIK ---->

http://WWW.OSIR-BUK.PL/


Załacznik nr 1
ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO

TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ ORLIK CUP
O PUCHAR DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W BUKU 

BUK 22-11-2009

NAZWA DRUŻYNY : .....................................................................

Znane nam postanowienia regulaminu i konsekwencje z tym związane.

Jednocześnie oświadczamy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w zawodach 
sportowych. 

Ubezpieczenia  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  uczestnicy  dokonują  we  własnym 
zakresie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za wypadki  powstałe podczas zawodów oraz zguby, 
kradzieże zaistniałe podczas turnieju. 

Szatnie traktowane są jako przebieralnie.

Wyżej  przedstawione  dane  przyjmujemy  do  wiadomości  i  potwierdzamy  własnoręcznym 
podpisem.

Lp. Imię i Nazwisko Rok 
urodzenia

Nr dowodu 
osobistego

Podpis 
zawodnika

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KIEROWNIK ZESPOŁU:

Imię i nazwisko: ........................................................
Telefon: .................................................................
Adres do korespondencji:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

...........................................................................


