
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
DRUŻYN PODWÓRKOWYCH 

O NAGRODĘ PREZESA 
JELENIGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

„ZABOBRZAŃSKA LIGA 20015” 
 
I Cel 

1. Integracja mieszkańców ZABOBRZA i sympatyków piłki nożnej 
2. Promocja rekreacji ruchowej, jako formy wypoczynku. 
3. Popularyzacja gry w piłkę nożną.  
4. Współdziałanie dzieci i młodzieży, mieszkańców  zasobów mieszkaniowych JSM 

 
II Organizator 
Okręgowe TKKF “KARKONOSZE 
Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jeleniej Górze 

 
III Miejsce :  
Boiska do piłki nożnej przy ul. Noskowskiego 7-8 
 
IV Terminy 
 
30 maja - eliminacje: 
godz. 10,00 mecze zespołów kategorii A 
godz. 12,00 mecze zespołów kategorii B 
godz. 14,00 mecze zespołów kategorii C 
 
31maja od godz. 10,00 finały rozgrywek oraz uroczyste zakończenie turnieju. 
 
V Zgłoszenia  
 
Zgłoszenia do turnieju, na drukach zamieszczonych w regulaminie należy złożyć przez 
pełnoletniego opiekuna drużyny: 
28-29 maja – w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Różyckiego 
w godzinach urzędowania, 
30 maja w godz. 9,00 - 9,30 w miejscu turnieju  
 
VI Zasady uczestnictwa 
 

1. W turnieju mogą brać udział drużyny podwórkowe zorganizowane z dzieci i 
młodzieży w kategoriach: 
A - rocznik 2006-2008 (drużyna - 8 osób + do 4 rezerwowych) 
B - rocznik 2003-2005 (drużyna - 6 osób + do 4 rezerwowych) 
C - rocznik 2000-2002 (drużyna - 6osób + do 4 rezerwowych) 

2. Zgłoszenia zespołów dokonuje się na druku będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 

3. Zgłaszający się zespół musi posiadać pełnoletniego opiekuna, który będzie przebywał 
z zespołem w trakcie całego turnieju. Brak opiekuna w trakcie turnieju automatycznie 
wyklucza zespół z rozgrywek. 

4. Zawodnicy mogą występować tylko w jednym zespole.  
5. Zespoły zgłoszone do turnieju powinny na meczu występować w jednolitych 

koszulkach oraz miękkim obuwiu sportowym np. trampkokorki, Lanki 
6. Każdy zawodnik biorący udział w turnieju jest zobowiązany do posiadania w trakcie 

turnieju dokument (legitymacja, itp.) umożliwiający jego identyfikację. 
7. Każdy zawodnik biorący udział w turnieju jest zobowiązany do zapoznania się z 

regulaminem. 
 



VI. System rozgrywek 
 

1. W zależności od ilości uczestniczących w turnieju drużyn, organizator ustali system 
rozgrywek (grupowy, pucharowy, itp.), czas rozgrywania spotkania oraz jego 
punktację. 

2. Mecze rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Przepisami gry w piłkę nożną 
zatwierdzonymi przez PZPN z modyfikacjami dopuszczanymi przez organizatora. 

3. O kolejności w turnieju w przypadku przyjęcia systemu grupowego decydują kolejno: 
ilość zdobytych punktów, stosunek bramek zdobytych do straconych, różnica bramek, 
bezpośrednie spotkanie zainteresowanych drużyn, losowanie. 

4. Zespoły przygotowują się do spotkań poza wydzielonym boiskiem do gry. 
 
VII Nagrody  
 
Zawodnicy trzech pierwszych drużyn w kategorii otrzymają medale, a zwycięskie zespoły 
nagrody niespodzianki. 
 
VIII Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione, zgubione lub 
zniszczone przed, w czasie oraz po zawodach. 

2. W sprawach spornych i nieujętych w powyższym regulaminie decyduje Sędzia 
Główny Zawodów w porozumieniu z organizatorem. 

3. Zawodnicy uczestniczący w turnieju nie są ubezpieczeni od następstw 
nieszczęśliwych wypadków i biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność, a w 
zgłoszeniu do turnieju pełnoletni opiekun zespołu złoży pisemne oświadczenie o 
braku przeciwwskazań zdrowotnych zawodników do udziału w zawodach. 

4. Zapisanie się do udziału w zawodach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

5. Organizator zapewnia piłkę do gry. 
6. Uczestniczący w rozgrywkach zawodnicy (zespoły) ubezpieczają się na koszt własny. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej 

interpretacji regulaminu i zasad gry. 
8. Informacje w sprawie turnieju udziela Kolega Jan Szpinda tel 695 556 975 

 


