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REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

„PIŁKARSKA KRAINA WOKÓŁ LUBLINA”

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem  Turnieju  Piłki  Nożnej  „Piłkarska  Kraina  wokół  Lublina”  jest
Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina
wokół Lublina” z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Termin rozgrywek: 26 czerwca 2021 r. (sobota).
Początek rozgrywek o godzinie 9:00

2. Miejsce: Garbów, ul. Zawiszy Czarnego 2, 21-080 Garbów.
Boisko Zawiszy Garbów.

III. CEL

1. Popularyzacja aktywności  fizycznej  wśród najmłodszych mieszkańców
obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”.

2. Możliwość zaprezentowania i doskonalenia swoich umiejętności piłkarskich.
3. Kształtowanie charakteru sportowego.
4. Aktywizacja społeczności lokalnej.
5. Promocja Programu LEADER.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami  turnieju  są  drużyny  z  terenu  LGD  „Kraina  wokół  Lublina”
złożone z zawodników urodzonych w roku 2011 i młodszych.

2. Drużyny  składają  się  z  maksymalnie  10  zawodników,  1  trenera  oraz  1
kierownika drużyny.

3. W  celu  zgłoszenia  drużyny  do  rozgrywek  należy  czytelnie  wypełnić
zgłoszenie,  będące  załącznikiem  do  niniejszego  regulaminu  i  dostarczyć
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osobiście  do Koordynatora  Turnieju  lub  za pośrednictwem  poczty
elektronicznej  (p.chabros@krainawokollublina.pl)  w terminie  do  dnia
18 czerwca 2021 roku.

4. Liczba drużyn jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Uczestnictwo w turnieju jest bezpłatne.
6. Drużyny mogą być mieszane.
7. W  trosce  o  reprezentatywność  przewidziany  jest  udział  jednej  drużyny  z

każdej  gminy  objętej  obszarem  LGD  „Kraina  wokół  Lublina”,  tj.  Bełżyce,
Borzechów,  Bychawa,  Garbów,  Głusk,  Jabłonna,  Jastków,  Konopnica,
Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew.

8. W przypadku większej liczby zgłoszeń z terenu danej gminy, drużyny z tej
samej  gminy  zgłoszone  w  dalszej  kolejności,  wpisane  zostaną  na  listę
rezerwową.

9. Organizator  może  przyjąć  zgłoszenie  z  listy  rezerwowej  w  przypadku
niewykorzystania limitu co najmniej jednej drużyny z każdej gminy.

V. SYSTEM ROZGRYWEK

1. System  rozgrywek  jest  uzależniony  od  ilości  drużyn  biorących  udział  w
turnieju.

2. Trenerzy/kierownicy  drużyn  zostaną  poinformowani  o  systemie  rozgrywek
przed turniejem.

3. Zapewniamy dużą ilość gry i mało czekania. 

VI. ZASADY GRY

1. Turniej będzie rozgrywany na kilku równoległych boiskach w zależności od
ilości drużyn biorących udział w turnieju.

2. Mecze  będą  rozgrywane  w  składach  pięcioosobowych  (bramkarz  +  4
zawodników), zaś cała kadra zespołu liczy maksymalnie 10 zawodników.

3. Rozgrywki będą prowadzone według uproszczonych przepisów piłki nożnej.
4. Dokładne zasady gry zostaną przedstawione po ustaleniu dokładnej  liczby

drużyn biorących udział na kilka dni przed turniejem.
5. Zawody będą rozgrywane piłką rozm. 4. 
6. Zespoły powinny występować w jednolitych strojach.
7. Każda drużyna musi posiadać Trenera oraz ewentualnie Kierownika, którzy

będą odpowiadać za zachowanie i bezpieczeństwo swojego zespołu.
8. Na płycie boiska mogą przebywać tylko drużyny rozgrywające swoje mecze.

Zespoły oczekujące na swój mecz będą przebywać w wyznaczonej strefie, a
osoby towarzyszące będą proszone o zajęcie miejsc jedynie na trybunach.

http://www.fb.com/turystykaKWL
http://www.krainawokollublina.pl/
mailto:biuro@krainawokollublina.pl
mailto:p.chabros@krainawokollublina.pl
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VII. NAGRODY

1. Przewidziane są nagrody zespołowe i indywidualne.

VIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu. 
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania turnieju.
3. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  prawnej  za  wypadki  i  kontuzje

wynikające  z udziału  w turnieju.  Drużyny  ubezpieczają  się  we  własnym
zakresie.

4. Organizator  ma  prawo  do  sprawdzenia  tożsamości  zawodnika,  dlatego
wymagane  jest  posiadanie  dokumentu  ze  zdjęciem  potwierdzającego
tożsamość.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie
obiektu.

6. Organizator zapewnia poczęstunek oraz wodę dla uczestników.
7. W razie wszelkich wątpliwości proszę kontaktować się z Koordynatorem:

Piotr Chabros – e-mail: p.chabros@krainawokollublina.pl tel. 508247634.

8. Uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny.
9. Uczestnictwo  w  turnieju  jest  równoznaczne  z  akceptacją  powyższego

regulaminu.

mailto:p.chabros@krainawokollublina.pl
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIKA 2011 i MŁODSZYCH  „PIŁKARSKA KRAINA
WOKÓŁ LUBLINA”

NAZWA DRUŻYNY: 

…………………………………………………………………………………………………………

GMINA: 

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

Lp. Imię i nazwisko zawodnika
Numer

zawodnika
Rok

urodzenia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

TRENER: ………………………………………………………………………………………….

KIEROWNIK: ………………………………………………………………………………………….

KONTAKT (TELEFON / E-MAIL): …………………………………………………………………..
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……………………………………..
PODPIS


