
Regulamin V Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej

Mirosława Tłokińskiego

o  Puchar Wójta Gminy Parchowo Andrzeja Dołębskiego.

Organizator:

- Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie. 

- Zespół Szkół w Parchowie. 

- Animator Boiska „Orlik” w Parchowie.

Cel:

-Krzewienie kultury fizycznej. 

- Integracja lokalnej społeczności. 

-Popularyzacja piłki nożnej na terenie Powiatu Bytowskiego jako forma aktywnego spędzania
wolnego czasu. 

Termin i miejsce:

-  Turniej  odbędzie  się  18.06.2022 (sobota)  od  godziny 10:00 na Kompleksie  Sportowym
„Orlik” w Parchowie przy Zespole Szkół w Parchowie. 

Uczestnicy:

-Uczestnikami turnieju mogą być:  Kluby Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe, Szkoły
Podstawowe z terenu Powiatu Bytowskiego oraz zaproszone drużyny przez organizatora z
rocznika 2011-2012 (4-3 klasa SP). 

Warunki uczestnictwa:

- Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie i zaksięgowanie opłaty startowej w wysokości 100
złotych od drużyny na wskazane konto bankowe: do dnia 13.06.2022. 

- Opłaty startowe (wpisowe) należy wpłacać na konto: 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie, ul. Kartuska 5, 77-124 Parchowo. 

Nr konta BS Bytów: 47 9321 0001 0017 7571 2000 0010

- Liczba drużyn jest ograniczona - (9 drużyn). 

- Decyduje kolejność zgłoszeń (wpłacenia opłaty startowej). 



- Drużyny biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Drużyna we własnym
zakresie posiada ubezpieczenie NW i OC, organizator nie odpowiada za zaistniałe sytuacje
zdrowotne, wypadki i zapewnia jedynie doraźną pomoc. 

- Przedstawienia imiennej listy uczestników (zał. nr 1) oraz dowodu tożsamości każdego z
zawodników (legitymacja szkolna) potwierdzającą wiek zawodnika w dniu turnieju.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

- Turniej zostanie rozegrany w trzech grupach po wcześniejszym losowaniu (w dniu turnieju).
Systemem „Każdy z każdym”.

Zwycięzcy grup zagrają w „Lidze Mistrzów” o miejsca1-3 „Każdy z każdym”.

Drugie miejsca zagrają w „Lidze Europy” o miejsca  4-6 „Każdy z każdym”.

Trzecie miejsca zagrają w „Lidze Konferencji” o miejsca 7-9 „Każdy z każdym”.

- Każda z drużyn może liczyć maksymalnie 10 zawodników (5+1 na boisku).

- Turniej odbędzie się według przepisów PZPN dla piłki nożnej, które zostaną przedstawione
na odprawie dla trenerów.

-  Mecze  finałowe  i  półfinałowe  sędziować  będzie  Michał  Listkiewicz,  międzynarodowy
sędzia piłkarski. 

Nagrody:

- Zespoły z miejsc I-III otrzymają puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

- Zespoły z miejsc IV-IX otrzymają pamiątkowe medale oraz dyplomy.

-  W  turnieju  zostanie  wyłoniony  najlepszy  bramkarz  (głosowanie  trenerów),  najlepszy
zawodnik  (głosowanie  trenerów)  oraz  najlepszy  napastnik  (decyduje  liczba  strzelonych
bramek w całym turnieju). Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez organizatorów. 

Uwagi:

-Zgłoszenia przyjmowane są u Animatora Boiska „Orlik” w Parchowie lub pod numerem
telefonu 662-225-852.

-O sytuacjach spornych decyduje organizator.

Harmonogram turnieju:

-Potwierdzenie udziału w turnieju do 13.06.2022 (dokonanie wpłaty za turniej w wysokości
100 zł od drużyny na wskazany nr bankowy).



- Dzień turnieju: 18.06.2022 (sobota):

-9:00 – 9:30 – przyjazd drużyn i weryfikacja zawodników w biurze zawodów. 

- 9:35 - losowanie grup. 

- 9:40 - odprawa dla trenerów. 

-9:50 - uroczyste otwarcie turnieju.

-10:00 – 14:00 rozgrywki grupowe i finałowe. 

- 14:30 - dekoracja drużyn i najlepszych zawodników turnieju. 



Załącznik nr 1.

                                      

Lista uczestników:

Lp. Imię i nazwisko: Data urodzenia: Numer koszulki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję regulamin turnieju.

                                                            

        ……………………………….

                                                                                   (podpis opiekuna/ trenera) 


