
 

 

 

 

 

 

Regulamin Zawodów „Turniej kibiców Czarnovii 2017” 

w piłkę nożną 

 

§ 1. ORGANIZATOR 

Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie Kibiców Czarnovii Czarna reprezentowane przez osoby: 

 Michał Warżała 

 Tomasz Marć 

 Paweł Hadas 

§ 2. MIEJSCE I TERMIN 

Zawody odbędą się na stadionie LKS Czarnovia Czarna przy ulicy Konarskiego 23 w Czarnej  

dnia 23. lipca 2017 roku. Rozpoczęcie turnieju o godzinie 14:00. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty/godziny rozegrania Zawodów w szczególnych 

przypadkach, np. ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. 

 

§ 3. ZGŁOSZENIA 

1. Drużyny należy zgłaszać do dnia 22. lipca 2017 r. do godz. 23:59.  

2. Zgłoszenia można dokonać elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej 

wmichalw.pythonanywhere.com/11/teams/register lub osobiście u przedstawicieli Organizatora 

wypełniając dołączony do Regulaminu formularz: 

 Michał Warżała, tel. 512 803 843 

 Tomasz Marć, tel. 507 186 254 

 Paweł Hadas, tel. 604 918 435 

 

3. Warunkiem zgłoszenia drużyny jest uiszczenie opłaty wpisowej (20 złotych od każdego 

zawodnika).  

4. W Zawodach może wziąć udział maksymalnie 8 drużyn - decyduje kolejność zgłoszeń. 

Organizator zastrzega sobie możliwość ingerowania w obsadę Zawodów, w tym do rozszerzenia 

jej o kolejne drużyny. 

 

 



§ 5. UCZESTNICTWO 

1. Do Zawodów mogą przystąpić jedynie osoby mocno związane z klubem, przywiązane do 

klubowych barw i o nieskalanej opinii wśród kibiców i działaczy LKS Czarnovia Czarna.  

Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia drużyny, w składzie której są osoby 

niespełniające tego warunku. 

2. Udział w Zawodach mogą wziąć osoby powyżej 15 roku życia. 

3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów 

prawnych na udział w turnieju będąca załącznikiem do regulaminu. Należy ją wypełnić i 

dostarczyć Organizatorom przed rozpoczęciem Turnieju. Rodzic/opiekun prawny może ją 

również wypełnić na miejscu w dniu imprezy. Osoby pełnoletnie biorą udział w Zawodach na 

własną odpowiedzialność. 

4. Startujący w Zawodach jednocześnie oświadczają, że nie mają przeciwwskazań 

medycznych/zdrowotnych do tego rodzaju aktywności sportowej. 

5. Wskazane jest, by członkowie jednej drużyny ubrani byli w strój sportowy i buty sportowe, a 

także posiadali w miarę możliwości jednakowy kolor koszulek. Ze względu na ryzyko kontuzji 

Organizator może nie dopuścić do udziału w Zawodach osób nie posiadających odpowiedniego 

obuwia sportowego. 

6. Każda Drużyna musi mieć swoją Nazwę oraz Kapitana – jedyna osoba uprawiona do kontaktów z 

Organizatorem przed, w trakcie oraz po zakończeniu Turnieju. Kapitan drużyny odpowiada za 

cały swój zespół. 

7. Weryfikacja zawodników odbywać się będzie przed meczem. 

 

 

§ 6. SYSTEM ROZGRYWEK 

1. Zespoły grają w składach sześcioosobowych: pięciu graczy w polu + bramkarz.  

2. Na boisku, w jednej drużynie może występować tylko jeden gracz będący czynnym zawodnikiem 

seniorskiej drużyny piłkarskiej rozgrywającej swoje mecze w ligach od A-klasy wzwyż. 

Zawodników takich należy oznaczyć w karcie zgłoszeniowej – (P) przy nazwisku. 

3. System rozgrywek zostanie ustalony z Kapitanami drużyn bezpośrednio przed rozpoczęciem 

Zawodów i będzie dostosowany do ilości zgłoszonych zespołów. 

4. Długość meczu także dopasowana będzie do ilości zgłoszonych drużyn. 

5. W razie remisu do wyłonienia zwycięzcy spotkania przeprowadzone będą rzuty karne. 

6. Każdy z uczestników może być zawodnikiem wyłącznie jednej drużyny. 

W wyjątkowych okolicznościach (np. kontuzja jednego z graczy) możliwa jest gra zawodnika z 

innej drużyny pod warunkiem zgody drużyny przeciwnej. 



§ 7. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 
 

1. Organizator zapewnia obsługę sędziowską i techniczną. 

2. Organizator zapewnia posiłek w postaci kiełbasek z grilla + dodatki i napojów chłodzących 

każdemu z uczestników Zawodów. 

 

§ 9. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w regulaminie. 

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

4. Biorąc udział w turnieju uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i zdrowiu wyrządzone podczas 

Zawodów. 

  



KARTA ZGŁOSZENIOWA 

do Turnieju Kibiców Czarnovii 2017 

23.07.2017 r. 

 

1. Nazwa drużyny: 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

2. Kapitan oraz dane kontaktowe (telefon, adres e-mail): 

……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..…………

…………………………………..……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..…………………… 

3. Pozostali zawodnicy: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..………… 

6. ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………… 

7. ………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..………… 

8. ………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..………… 

9. ………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 
Zapoznałem się i akceptuję regulamin oraz zobowiązuję się do przekazania jego treści pozostałym 
członkom drużyny. 
 
 

………………………………………………………………………. 
(Podpis kapitana) 

 



Zgoda na uczestnictwo dziecka w Turnieju Kibiców Czarnovii 2017 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ………………………………………………………………………..  

w zawodach sportowych „Turniej Kibiców 2017”, które odbędą się 23.07.2017 r. na stadionie 

Ludowego Klubu Sportowego Czarnovia Czarna przy ulicy Konarskiego 23 w Czarnej. 

Biorę za niego pełną odpowiedzialność. 

 

 …………………………………………………………………… 

 (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


