
REGULAMIN 

turnieju drużyn amatorskich w „futsalu” seniorów  

o Puchar Wójta Gminy Oleśnica - „Świąteczny Karp”. 

 
1.Cel: 

- popularyzacja „futsalu” w gminie Oleśnica, 

- integracja mieszkańców gminy Oleśnica, 

- zachęcenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego, 

2.Organizator: 

- Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica 

3.Termin i miejsce: 

- turniej odbędzie się w gminnej sali sportowej w Oleśnicy przy ul. Wileńskiej 32 w dniu 17.12.2022r: 

  od godz.16:00 do ok godz.20:00, 

- rejestracja zgłoszonych drużyn w godz.:15.30-15.45, 17.00-17.15 w dniu turnieju, 

4.Uczestnictwo: 

- turniej przeznaczony jest dla męskich drużyn amatorskich, 

- drużyna musi składać się z min 4 - max 10 zawodników, 

- liczba zawodników biorących udział w grze - 5 zawodników /czterech + bramkarz/ 

- drużyna powinna mieć jednego kapitana, który odpowiada za kontakt z organizatorem oraz za 

zawodników podczas turnieju, 

- zawodnik może występować tylko w jednej drużynie, 

- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają żadnych przeciwwskazań lekarskich, 

- zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych 

  na udział w turnieju (w przypadku jej braku nie zostaną dopuszczeni do rozgrywek). 

- w turnieju mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat, 

- każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego nieznajomość 

  nie będzie traktowana jako wytłumaczenie. 

5.Systemy / zasady rozgrywek: 

- najważniejszą zasadą imprezy będzie rozgrywanie spotkań według zasad „fair-play” 

- „każdy z każdym” w grupach, do półfinałów awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, 

zwycięzcy półfinałów grają o miejsce pierwsze i drugie, przegrane drużyny z półfinałów grają o 

miejsce trzecie i czwarte, 

- mecze będą odbywać się wg ustalonego terminarza, 

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ustalonym harmonogramie, związanych z odbywaniem 

  się turnieju i powiadomieniu o tym drużyn w dniu, w którym turniej jest zaplanowany, 

- czas gry 1x12 minut, 

- punktacja - zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt, porażka 0 punktów 



- w przypadku równej ilości punktów o miejscu w grupie decyduje: bezpośredni pojedynek, w 

przypadku remisu - stosunek bramek, w przypadku równego - większa ilość strzelonych bramek, 

w przypadku tej samej - rzuty karne, 

- w czasie trwania zawodów prawo zwracania się do sędziego ma tylko kapitan drużyny, 

- zawodnicy zobowiązani są do posiadania stroju i obuwia sportowego, 

- pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN, sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów. 

6.Nagrody: 

- drużyna, która zajmie I miejsce otrzyma Puchar Wójta Gminy Oleśnica, 

- drużyna, która zajmie II miejsce otrzyma Puchar Dyrektor GOK Oleśnica, 

- drużyna, która zajmie III miejsce otrzyma Puchar Przewodniczącego Rady Gminy / Komisji Kultury 

i Sportu. 

7.Zasady finansowania: 

- opłata startowa wynosi 150,00 zł od drużyn spoza gminy Oleśnica /wpisowe przeznaczone zostanie 

na pokrycie kosztów sędziowskich/. Kapitan zespołu zobowiązany jest uregulować należność z 

tytułu opłat startowych w dniu zawodów, przed rozpoczęciem pierwszego meczu, 

- koszty organizacyjne turnieju pokrywa organizator, 

8.Przetwarzanie wizerunku: 

Organizator utrwala przebieg imprezy w postaci dokumentacji fotograficznej do archiwum 

historycznego Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica, z którego wybrane fotografie zostaną umieszczone 

na stronie internetowej Organizatora, dostępnej pod adresem www.gokolesnica.pl i będą na niej 

udostępnione przez okres funkcjonowania ww. strony,  jak również mogą zostać przesłane do lokalnych 

portali internetowych: MojaOlesnica.pl, Olesnica24.com,OlesnicaDlaWas.pl, nOlesnica.pl, Oleśnica 

Nasze Miasto, olesnicainfo.pl dla celów promocji imprezy organizatora. 

9.Postanowienia końcowe: 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników 

podczas turnieju oraz nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni, 

- organizator ubezpiecza turnieje, 

- drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej 

zawodników podczas turnieju, 

- organizatorzy informują, że na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu 

i spożywania alkoholu, zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających 

nie zostaną dopuszczeni do rozgrywek. 

- przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu, 

- w przypadku złamania warunków regulaminu organizator może wykluczyć drużynę lub zawodnika 

z rozgrywek. 

- interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 

http://www.gokolesnica.pl/

