
     Turniej dla Dobra Junior 

1. Cel imprezy: 

1.1. Zbiórka pieniędzy na terapię dla Mateusza Jaska 

1.2. Popularyzacja piłki nożnej w regionie 

1.3. Propagowanie zasad „FAIR PLAY” 

1.4. Promocja wsi Dobra i Lipka 

1.5. Integracja dzieci i młodzieży gminy Stryków 

 

2. Organizator:  

Powstaniec Dobra 

tel. 661914968, mail: info@powstaniecdobra.pl 

 

3. Miejsce rozgrywek: Boisko w Lipce 

 

4. Termin rozgrywek:  

 

30.09.2018 godz. 9:30 – 15:00 

 

5. Uczestnicy: 

Uczniowie szkół podstawowych z okolicznych gmin oraz drużyny które w wyznaczonym terminie 

zgłoszą uczestnictwo, w dwóch kategoriach wiekowych: 

Kat.– Zawodnicy z rocznika 2009/2010 – Żak młodszy 

Kat.– Zawodnicy z rocznika 2007/2008 – Żak starszy 

 

6. System rozgrywek: 

6.1 Rozgrywki prowadzonę są w systemie ligowym – każdy z każdym bez rewanżu 

6.2 Każdy mecz jest punktowany  

Za zwycięstwo 3pkt.  

Za remis 1pkt 

Za przegraną 0pkt. 

6.3 Drużyna rozgrywa jedno spotkanie z każdą drużyną w swojej kategorii wiekowej 

6.4 Mecze rozgrywane są na dwóch boiskach równolegle.  

6.5 Mecz trwa 15 minut. 7minut połowa + 1minuta przerwy. 

6.6 Przebieg meczu kontrolowany jest przez sędziego. Rozpoczyna i kończy spotkanie gwizdkiem. 

6.7 Boisko ma wymiary 40-46x26-30m. Pole karne 7x11. Dzieci z rocznika 2009-2010 grać będą 

na bramki o wymiarach 3x1.55m. Dzieci z rocznika 2007-2008 grać będą na bramki 5x2m  

6.8 Rzut karny strzelamy z 7 metra. 

6.9 Rzuty z autu wprowadzamy nogą, podaniem poniżej kolana bądź wprowadzeniem piłki do gry. 

Nie można zdobyć bramki bezpośrednio po wprowadzeniu piłki do gry.  

6.10 Bramkarz po wznowieniu gry od bramki nie może posłać piłki na drugą połowę.         
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7. Nagrody: 

Każdy zawodnik oraz trener/opiekun zespołu otrzymuje medal oraz dyplom pamiątkowy. 

8. Zgłoszenia: 

8.1. Ostateczne zgłoszenia do dnia: 26.09.2018 

8.2. Wpisowe w wysokości 350zł za drużynę – w 100% przeznaczone na pokrycie kosztów 

terapii Mateusza. 

8.2.1 Wpisowe należy wpłacać na konto Mateusza Jaska 

[51 1750 1312 6881 3569 3292 0099] W tytule przelewu „Turniej dla dobra – Nazwa zespołu” 

8.3. Do 27.09.2018 roku należy przesłać Formularz Zgłoszeniowy (załącznik) z listą 

zawodników, podstawowymi danymi oraz potwierdzeniem wykonania przelewu na e-mail: 

info@powstaniecdobra.pl 

8.4. Formularz Zgłoszeniowy musi zawierać: 

8.4.1. Nazwę drużyny/szkoły 

8.4.2. Listę zawodników zawierającą: 

8.4.2a. imię, nazwisko, PESEL, imię nazwisko kapitana, każdy zawodnik powinien mieć w 

dniu zawodów legitymację szkolną + zgodę rodzica lub opiekuna. 

8.4.2b. podpis nauczyciela/opiekuna drużyny z numerem PESEL 

 

9. Organizacja: 

9.1 Drużyna składa się maksymalnie z 12 zawodników wpisanych do „Formularza 

zgłoszeniowego”. 

9.2 Każdy zawodnik potrzebuje zgody rodzica lub opiekuna prawnego: „Wyrażam zgodę na 

udział (dane zawodnika) + imię, nazwisko, podpis rodzica/opiekuna”. Podpisem pod 

formularzem zgłoszeniowym opiekun drużyny potwierdza posiadanie wyżej wymienionych 

zgód opiekunów zawodników. 

9.3 W dniu turnieju będzie możliwość wprowadzenia poprawek do wcześniej wysłanego 

formularza,- najpóźniej na odprawie danej grupy. 

 

10. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków we 

własnym zakresie, na własny koszt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności również za 

rzeczy drużyn (kradzieże, zagubienia) 

11. Finansowanie:  

11.1 Całkowity przychód z wpłat uczestników zostanie przekazany na leczenie Mateusza.  

11.2 Nagrody dla uczestników sponsoruje nagrody sponsoruje gmina-miasto Stryków i 

starostwo powiatowe Zgierz 

11.3 Pozostałą część kosztów pokryje KS Powstaniec Dobra  

 

12. Prawa  organizatorów: 

12.1 Ustalenie  terminarza  rozgrywek  i  wprowadzanie  zmian. 

12.2 Wykluczanie  zespołu  z  turnieju w  wyniku  nie  przestrzegania  postanowień  

regulaminu. 

12.3 Organizator ma prawo do rozstrzygnięć  w  sprawach  nieobjętych  regulaminem.  

12.4 Do  zmiany  regulaminu,  przerwania  rozgrywek  i  rozwiązania   turnieju  bez  

konsekwencji  finansowo-prawnych  z  przyczyn  niezależnych  od  organizatora. 
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