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V NOCNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

O PUCHAR PREZESA MKS „KAROLINA” 

 

REGULAMIN 

 
I. ORGANIZATORZY: 
Organizatorem Turnieju jest Miejski Klub Sportowy „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej.  

 

II. MIEJSCE I TERMIN: 
Stadion Miejski w Jaworzynie Śląskiej, ul. Sportowa 1. Turniej zostanie rozegrany dnia 03.08.2018 r. 

(piątek), rozpoczęcie Turnieju o godzinie 17.00.  

 

III. CELE TURNIEJU: 

1. Promocja i popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Powiatu Świdnickiego. 

2. Integracja środowisk sportowych działających na terenie Powiatu. 

3. Wyłonienie najlepszego zespołu piłkarskiego na terenie Powiatu. 

4. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Powiatu. 

5. Zdobywanie doświadczeń na przyszłość w zakresie realizacji imprez integrujących środowiska 
społeczne i zawodowe Powiatu.  

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. W Turnieju mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe z terenu Powiatu 

Świdnickiego, a także drużyny nie zrzeszone.  

2. Zawodnicy zgłoszeni do udziału w Turnieju muszą mieć ukończone 16 lat życia.  

3. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia musza dołączyć do zgłoszenia oświadczenie 

rodziców o zgodzie na udział w Turnieju i braku przeciwwskazań zdrowotnych.  

4. W Turnieju obowiązuje wpisowe w kwocie 100 zł od drużyny.  

5. Wpisowe należy wpłacić w dniu 3 sierpnia 2018 roku tuż przed rozpoczęciem Turnieju na ręce 

Organizatora lub wcześniej, na rachunek bankowy Nr rachunku 28 1090 2369 0000 0001 

1569 6656 - Bank Zachodni WBK. 
 

V. ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU: 

1. Zgłoszenie do Turnieju powinno zawierać imienną listę zawodników reprezentujących drużynę 

(maksymalnie 10 osób) wraz z zaznaczeniem kapitana drużyny, odpowiedzialnego za drużynę i 

jego danymi kontaktowymi.  

2. Drużyny należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2018 r. pocztą 

elektroniczną na adres: kontakt@mkskarolina.com 

3. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów 

gry piłki nożnej, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

związanych z organizacją i promocją Turnieju, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) oraz 

wyrażeniem zgody na publikację powyższych danych klubowi MKS Karolina oraz na stronie 
internetowej www.mkskarolina.com i facebook , a także na ich przetwarzanie (zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem RODO) przez MKS Karolina w celach 

umożliwiających właściwe prowadzenie rozgrywek. 

http://www.mkskarolina.com/


  
 

  

Oświadczam, że zapoznałem się z pełną treścią niniejszego zgłoszenia oraz, że dane w nim 
zawarte są zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, iż dysponuję stosownymi zgodami osób 

fizycznych do przetwarzania ich danych w zakresie objętym niniejszym zgłoszeniem. 

4. O udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.  

5. Nadesłane karty zgłoszeń można podpisać przed rozpoczęciem Turnieju, w dniu 3 sierpnia br.  

6. Oświadczenia rodziców zawodników niepełnoletnich muszą zostać dostarczone na ręce 

Organizatora przed rozpoczęciem Turnieju.  

VI. SYSTEM ROZGRYWEK: 
1. System rozgrywek w turnieju uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie ustalony 

przez Organizatora przed rozpoczęciem Turnieju.  

2. Drużyny składają się maksymalnie z 10 zawodników, zgłoszonych wcześniej na liście startowej i 

występują w jednolitych strojach (bramkarz musi grać w stroju odróżniającym się kolorystycznie 

od stroju drużyny).  

3. Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zespół zostaje zdyskwalifikowany.  

4. Na boisku znajdować się może jednocześnie 7 zawodników z danej drużyny (6 graczy + 1 
bramkarz).  

5. Czas trwania meczów zostanie ustalony przed rozpoczęciem Turnieju, w zależności od ilości 
zgłoszonych drużyn.  

6. Do prowadzenia zawodów organizator wyznacza sędziego, który odpowiada za obiektywne 

prowadzenie zawodów. Uprawnienia sędziego i posługiwanie się prawem nadanym mu przez 
Przepisy Gry, rozpoczynają się z chwilą wejścia na obiekt gdzie rozgrywane będą zawody. 

Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas chwilowej 

przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza grą. Zawodnik rezerwowy również podlega władzy i 

jurysdykcji sędziego. Ta sama sytuacja dotyczy wszystkich zawodników po zakończeniu 
spotkania, aż do momentu opuszczenia przez sędziego obiektu, na którym znajduje się boisko. 

Rozstrzygnięcia sędziego dotyczące faktów związanych z grą, jak również i wyniku meczu są 

ostateczne.  
 

VII. NAGRODY: 
1. I-III miejsca nagrodzone zostaną pucharami okolicznościowymi.  

2. Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy uczestnictwa w Turnieju.  

3. Organizator przewiduje dodatkowe nagrody rzeczowe dla króla strzelców, najlepszego zawodnika 
oraz dla najlepszego bramkarza.  

4. Każda z drużyn otrzyma od organizatora talony na posiłki regeneracyjne.  
 

VIII. PRZEPISY GRY:  
Mecze są rozgrywane zgodnie z obowiązującymi Przepisami Gry w piłkę nożną.  

 

IX. PRZEPISY OGÓLNE:  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i 

wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników. 

Każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW., OC.  

2. Ze względu na bezpieczeństwo osób (np. przeciwnika) zawodnicy nie mogą grać w okularach, 
łańcuszkach itp. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował 

utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na ww. osoby.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas 

trwania Turnieju.  

4. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach i na trybunach. Kierownik zespołu 

jest odpowiedzialny za egzekwowanie w/w zakazów wobec zawodników swojego zespołu. Nie 
przestrzeganie w/w zakazów może doprowadzić do czynności dyscyplinarnych wobec drużyny 

(włącznie z wykluczeniem z turnieju).  

5. Za kibiców danej drużyny odpowiada jej kierownictwo. Jeżeli sympatycy danego zespołu 

wszczynają awantury lub w inny sposób zakłócają spokój rozgrywek, Organizator ma prawo 

wycofać zespół z Turnieju.  

6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go 

podczas rozgrywek.  



  
 

  

7. Do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.  

8. Dodatkowe informacje na temat organizacji Turnieju i interpretacji niniejszego Regulaminu  
można uzyskać pod nr telefonu 535670609 (prezes Rafał Kwiatkowski). 

 


