
 

REGULAMIN X NOCNYCH MISTRZOSTW GMINY 
DZIERŻONIÓW W PIŁCE NOŻNEJ 

UCIECHÓW, 29 lipca 2017 r. 
 
I. Organizatorzy: Gmina Dzierżoniów, LKS „Koliber” Uciechów, Stowarzyszenie „Uciechów- Moja Wieś” 
II. Terminy: 29 lipca 2017 r. godzina 17.00. 

III. Miejsce rozgrywek: Centrum Kulturalno –Sportowe, Uciechów ul. Sportowa.  
IV. Cel: Popularyzacja piłki nożnej i współzawodnictwa pomiędzy klubami, popularyzacja aktywnych form 

spędzania wolnego czasu.  

V. Przebieg turniejów:  
16.30– przyjazd drużyn.  

16.45 - odprawa z opiekunami drużyn, losowanie. 

17.00– otwarcie turnieju.  

Uwagi ogólne 
W mistrzostwach mogą wziąć udział drużyny LKS z terenu gminy Dzierżoniów. Startujące drużyny 

ubezpieczają swoich zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na grę w piłkę nożną. 

Drużyny przyjeżdżają na koszt własny. 

Przed rozpoczęciem turnieju należy złożyć u organizatora wypełnioną i podpisana przez kierownika drużyny 
kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik do Regulaminu.  

VI. Gra:  
Skład drużyny: 11 zawodników (można zgłosić max 16 zawodników), zmiany „hokejowe”. 

Stroje własne z numerami, obowiązuje obuwie piłkarskie.  

Zawodnicy muszą posiadać ważny dokument tożsamości oraz aktualne badania lekarskie.  

Zawody rozegrane zostaną według przepisów gry w piłkę nożną. 

Boisko trawiaste, pełnowymiarowe do gry w piłkę nożną. 

VII. System rozgrywek:  
W zależności od liczby zgłoszonych drużyn dokonany zostanie przez organizatorów wybór obowiązującego 

systemu gry: „każdy z każdym”, pucharowy lub grupowy oraz czas trwania meczów.  

VIII. W przypadku rozgrywek „każdy każdym” lub grupowych o kolejności decyduje:  

1.Liczba zdobytych punktów.  

2.Wynik bezpośredniego meczu.  

3.Różnica bramek.  

4.Liczba zdobytych bramek 
5.Dodatkowa seria rzutów karnych.  

Punktacja meczowa: 

Zwycięstwo – 3 pkt.  

Remis – 1 pkt.  

Przegrana – 0 pkt.   

IX. W przypadku rozgrywek pucharowych do dalszej części turnieju awansuje zwycięzca  
meczu. W przypadku remisu w regulaminowym czasie gry o zwycięstwie decydować będą rzuty 

karne – seria po 5 rzutów karnych, a następnie do pierwszego błędu. 

X. Zakończenie turnieju:  
Podsumowanie, wręczenie nagród, zakończenie turnieju. 

XI. Uwagi końcowe: 

Nie będą rozpatrywane protesty dotyczące decyzji podjętych przez sędziów na boisku. Decyzja podjęta przez 
sędziego na boisku jest ostateczna. 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste zawodników. 

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów. 
XII. Zgłoszenia drużyn: 

Termin: do dnia 27 lipca 2017 r. 
Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel. 74 832 56 81,82 w godz. 8.00-15.00 lub na adres: 

a.wolniak@ug.dzierzoniow.pl  

Uwaga: 
W czasie Turnieju rozegrany zostanie konkurs pn. „Turbo Kozak” . Każdą drużynę w konkursie może 

reprezentować jeden zawodnik. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową. 
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 Załącznik do Regulaminu 

 
 

 
X  NOCNE MISTRZOSTWA GMINY DZIERŻONIÓW W PIŁCE NOŻNEJ  

UCIECHÓW, 29.07.2017 r. 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY 
 
 

 

NAZWA DRUŻYNY………………………………………….. 
 

KIEROWNIK DRUŻYNY…………………………………… 
 

STROJE  …………………………………………………….. 
 

lp. imię i nazwisko zawodnika data urodzenia podpis zawodnika 
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Oświadczam, że w/w zawodnicy posiadają aktualne badania lekarskie oraz 

ubezpieczenie NNW 
 

 
 

PODPIS KIEROWNIKA DRUŻYNY………………………………………. 
 

 

   Wypełnioną kartę zgłoszenia drużyny należy złożyć u organizatora przed rozpoczęciem    

  zawodów. 


