
I  TURNIEJ  PIŁKI  NOśNEJ      
MŁODZIEśY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„PIŁKOMANIA JSM 2014”   
 

O PUCHAR  PREZESA 
 JELENIGÓRSKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  

 

      I. Cel 
             1. Integracja mieszkańców ZABOBRZA i sympatyków piłki noŜnej. 

             2. Promocja rekreacji ruchowej jako formy wypoczynku. 

             3. Popularyzacja gry w piłkę noŜną.  

             4. Współdziałanie Szkół działających na terenie zasobów mieszkaniowych  

                 JSM. 
 

      II. Organizator 
             Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jeleniej Górze. 
 

      III. Termin i miejsce :  
             1. 04 października 2014 roku (sobota) od godz. 10.00.  
             2. Boisko do piłki noŜnej przy ul. Z. Noskowskiego 7-8. 
 

      IV. Zgłoszenia  
             Zgłoszenia do  turnieju – w dniu turnieju w godzinach 9.45– 9.55. 
  

      V. Zasady uczestnictwa 
             1. W turnieju  biorą udział zespoły szkolne – po dwa zespoły ze Szkoły 

                 Podstawowej Nr 8 oraz Nr 11 w kategoriach: 

                 A- klasy IV, 

                 B- klasy V, 

                 C- klasy VI. 

                 KaŜda z druŜyn liczy po 6 piłkarzy + do 4 zawodników rezerwowych.  

             2. Zgłoszenia zespołów dokonują Szkoły na druku będącym załącznikiem nr  

                 1 do niniejszego regulaminu. 

             3. Zgłaszająca Szkoła zapewnia opiekunów dla poszczególnych zespołów. 

             4. Zawodnicy mogą występować tylko w jednym zespole.  

             5. Zespoły zgłoszone do turnieju powinny na meczu występować w jednoli- 

                 tych koszulkach oraz miękkim obuwiu sportowym np. w trampkokorkach,  

                 w lankach. 

             6. KaŜdy zawodnik biorący udział w turnieju jest zobowiązany do zapozna- 

                 nia się z regulaminem. 
 

      VI. System rozgrywek 
             1. Mecze rozgrywane są grupach w/g kategorii, systemem kaŜdy z kaŜdym  

                 z czasem gry w meczu 1 x 15 min. 

             2. Mecze rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Przepisami gry w piłkę  

                 noŜną zatwierdzonymi przez PZPN, z modyfikacjami dopuszczanymi  



                 przez organizatora. 

             3. O kolejności w turnieju decydują kolejno: ilość zdobytych punktów, 

                 stosunek bramek zdobytych do straconych, ilość zdobytych bramek,  

                 bezpośrednie spotkanie zainteresowanych druŜyn, losowanie.  

             4. Zespoły przygotowują się do spotkań poza wydzielonym boiskiem do gry. 
  

      VII. Nagrody  
             Trzy pierwsze druŜyny otrzymają puchary a wszystkie zespoły dyplomy.   
 

      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 nie ujętych w powyŜszym 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 odpowie- 

                 dzialność. W zgłoszeniu do turnieju złoŜą pisemne oświadczenie o braku 

                 przeciwwskazań 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 ostate- 

                  cznej interpretacji regulaminu i zasad gry.   
 

*** 

   

                 Ewentualne pytania w sprawie turnieju prosimy kierować  
                do Pana Jana Szpindy  -  tel. 695556975. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


