
REGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU PIŁKI
NOŻNEJ HALOWEJ W PUSTKOWIE

Organizatorzy turnieju

● Dawid Kozak

● Michał Kozak

Cel imprezy

● Integracja środowiska piłkarskiego

● Popularyzacja form aktywnego wypoczynku, propagowanie sportu

Główny sponsor

● Starostwo Powiatowe w Dębicy

Pozostali sponsorzy

● Zakład Ślusarsko-Kotlarski KAMEN

● Globtrans sp. z o.o.

● FilDrew

Miejsce oraz data imprezy

● Hala sportowa w Pustkowie

● 16.10.2021r. (sobota)

● Rozpoczęcie godz. 8:00

● Zakończenie godz. 16:30 (może się zmienić w zależności od zapisanych drużyn)

Uczestnictwo

● Kategoria wiekowa: osoby powyżej 14 roku życia

● W turnieju nie mogą brać udziału osoby z klubów sportowych (wyjątek stanowią zawodnicy z

dwóch najniższych lig rozgrywkowych A oraz B klasy)

● W składzie drużyny może znajdować się maksymalnie 6 zawodników (4 aktywnie grających + 2

rezerwowych)

● Minimalna ilość graczy to 4 osoby (3+bramkarz)

● Kapitan zespołu MUSI być pełnoletni (jeśli w drużynie nie ma osoby pełnoletniej, musi ona pojawić
się z opiekunem który ukończył 18 rok życia)

● Aby zapisać się do turnieju należy wejść na Facebooka TO_Group, tam będzie link przekierowujący

do zapisów online

● Zapisy zostaną zakończone dnia 13.10.2021r. o godz. 23:59



Przebieg turnieju

● W zależności od ilości drużyn są dwie opcje rozgrywania turnieju:

1. Tzw. „każdy z każdym”, następnie drabinka turniejowa zaczynająca się od ćwierćfinałów

2. Faza grupowa + drabinka turniejowa zaczynająca się od ćwierćfinałów

● Informacja o sposobie rozgrywania zawodów będzie umieszczona na Facebooku TO_Group max. 2

dni po zakończeniu zapisów (14.10.2021r.)

● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki komunikacyjne na terenie obiektu

hali sportowej podczas całego turnieju

● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na zdrowiu poniesione w czasie

trwania oraz po zakończeniu turnieju

● Ubezpieczenie NW zespoły dokonują we własnym zakresie

● Za szkody wyrządzone przez zawodników na terenie hali odpowiada cały zespół
● Kapitan zespołu zobowiązany jest do zapoznania z regulaminem wszystkich zawodników swojego

zespołu
● Każdy z zawodników musi posiadać wypełnione oświadczenie COVID-19, brak oświadczenia

wyklucza zawodnika z turnieju (oświadczenia będą wydawane na miejscu)

● Turniej rozgrywany z zachowaniem obostrzeń COVID-19

● Znaczniki odróżniające grające przeciwko sobie drużyny jak i piłkę do gry zabezpiecza organizator

Nagrody

● Pierwsze miejsce:

- Puchar drużynowy

- Bony SODEXO o łącznej wartości 1200zł
- Złote medale

● Drugie miejsce:

- Bony SODEXO o łącznej wartości 600zł
- Srebrne medale

● Trzecie miejsce:

- Bony SODEXO o łącznej wartości 300zł
- Brązowe medale

● Najlepszy strzelec turnieju

- Statuetka

- Piłka

- Zestaw witamin od WK

● Najlepszy bramkarz turnieju

- Statuetka

- Zestaw witamin od WK



Uwagi końcowe

● Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność
● Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację regulaminu

● Akceptując regulamin każdy zawodnik zgadza się na fotografowanie podczas trwania imprezy oraz

ewentualne użycie zdjęć w mediach

● Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas zawodów

● Zespoły w których żaden z zawodników nie jest pełnoletni posiadały opiekuna/kierownika zespołu
● Cała impreza będzie chroniona przez wynajętego ochroniarza

● Na turnieju będzie również nasz fotograf – zdjęcia z imprezy pojawią się na Facebooku TO_Group,

na stronie dębica.tv oraz PTVR

● Akceptując regulamin zawodnik akceptuje również ogólne zasady RODO

● Wszelkie zastrzeżenia i protesty dotyczące turnieju oraz sprawy nie ujęte w regulaminie będą
rozpatrywane w czasie jego trwania przez sędziego oraz organizatorów turnieju

● Rozdanie pucharów oraz medali odbędzie się bezpośrednio po zakończonym meczu finałowym

● Wszelkich informacji dotyczących turnieju udzielimy na Facebooku TO_Group bądź na mailu

togroup32@gmail.com


