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Jarosławiec, 29-30 lipca 2014 r. 

REGULAMIN 
 

1. CEL TURNIEJU: 
Popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży, sportowy i aktywny pobyt na 
kolonii, obozie oraz spędzanie czasu wolnego w aktywny sposób. 

2. ORGANIZATOR: 
Centrum Kultury i Sportu w Postominie 

3. TERMIN I MIEJSCE: 
Boisko ,,Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Jarosławcu, ul. Bałtycka 65B 
29 i 30 lipca 2014 r. (wtorek i środa)  
WTOREK– 29 lipca 2014 r. – rocznik 2001 i młodsi 
    9.00 –  945 - rejestracja ekip 
                945            - losowanie grup 
                 10.00 - otwarcie turnieju, pierwsze mecze 
    1500–1600  - mecze finałowe, rozdanie nagród 
ŚRODA – 30 lipca 2014 r. – rocznik 1999-2000 
    900 –   945 - rejestracja ekip 
                945  - losowanie grup 
             1000  - otwarcie turnieju, pierwsze mecze 
1500 – 1600  - mecze finałowe, rozdanie nagród 

4. UCZESTNICY: 
۰ dzieci i młodzież – uczestnicy kolonii, obozów i członkowie innych grup 

zorganizowanych: 
- 29 lipca 2014 r. (WTOREK) – dzieci i młodzież w wieku do 13 lat – rocznik 

2001 i młodsi 
- 30 lipca 2014 r. (SRODA) – młodzież w wieku 14-15 lat – rocznik 1999-00 

۰ liczebność drużyn – maksymalnie 10 osób, w tym bramkarz (podczas gry  
w polu drużyny 6-cio osobowe, w tym bramkarz – zmiany lotne) 

۰ uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej, albo 
innego dokumentu poświadczającego wiek 

5. NAGRODY: 
۰ miejsca I-VIII – Puchary Wójta Gminy Postomino 
۰ dyplomy 
۰ Organizator przewiduje nagrody – upominki dla: króla strzelców, najlepszego 

bramkarza oraz nagrody niespodzianki dla drużyn grających  
w finale. 

6. PUNKTACJA: 
Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegrany 
mecz 0 punktów. W przypadku uzyskania przez dwie (lub więcej) drużyny tej 
samej ilości punktów o kolejności w rozgrywkach zdecydują kolejno: 
1. wynik bezpośredniego meczu 
2. lepszy stosunek bramek 
3. większa liczba strzelonych bramek 
4. dogrywka 2 x 3 minuty 
5. rzuty karne 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
۰ zgłoszenia drużyn należy dokonywać na odpowiednim druku, 

przygotowanym przez Organizatora w dniu zawodów (do pobrania  
w Centrum Kultury i Sportu w Postominie 76-113 Postomino 97 oraz 
Punkcie Informacji Turystycznej w Jarosławcu, 76-107 Jarosławiec, ul. 
Nadmorska 28 i na www.ckis.postomino.pl) 

۰ w zależności od ilości zgłoszonych drużyn, Organizator wybierze system 
rozgrywek w celu wyłonienia 8 zespołów do gry finałowej 

۰ Organizator zapewnia szatnie 
۰ uczestnicy Turnieju ubezpieczeni są od NNW 
۰ Organizator zapewnia obsługę sędziowską 

 

 
W sprawach nie objętych Regulaminem decyduje Organizator 

ORGANIZATOR: Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76-113 Postomino 97, tel. / fax: (59) 810-89-24, e-mail: sport@postomino.pl 


