
          TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJ      

GOLD GAME – CUP ZIMA 2015-16 

 WROCŁAW 

 

1. ORGANIZATOR 

 
- Fundacja GAME Sport 

 

2. UCZESTNICY I TERMINY ZAWODÓW 
 
19.03.2016 godz. 8.15-13.45 rocznik 2009,08,06 – po 8 drużyn (10 zawodników + 1 opiekun) 
19.03.2016 godz. 8.15-13.45 rocznik 2007 i 2005– po 10 drużyn (10 zawodników + 1 opiekun) 
 

 

3. MIEJSCE ZAWODÓW  

 

- Stadion Olimpijski Aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35 51-612 Wrocław 
http://olimpijskifc.pl 

 

4. SYSTEM ROZGRYWEK I ZASADY GRY  

 
- Turniej odbywa się na pięciu boiskach, 20 m x 40 m ze sztuczną nawierzchnią pod balonem. 
- System zawodów 
  rocznik 2009,08,06 
  8 drużyn w 2 grupach, system każdy z każdym.  
  Dwie pierwsze drużyny z grupy awansują do grupy o miejsca 1-4, a trzecia i czwarta do grupy walczącej o miejsca 5-8 
  rocznik 2005, 2007 
  10 drużyn w 2 grupach, system każdy z każdym. Mecze o miejsca wg schematu: 5A-5B ….. 2A-2B, 1A-1B 
 
- Mecze po 10 minut bez przerwy. 
- Każda drużyna rozegra minimum 60 min. 
- Auty wprowadzane nogą po ziemi. 
- Zmiany hokejowe. 
- Zespoły składają się z dziesięciu zawodników. Ilość zawodników podczas gry 1+4 ( rocznik 2009 1+5 ) 
- Bramkarz wprowadza piłkę ręką. 
- Szczegółowe przepisy uzgodnią trenerzy z sędzią na odprawie przed turniejem.   
 

5.  O KOLEJNOŚĆI W ROZGRYWKACH DECYDUJE 

  
- większa liczba zdobytych punktów  
- bezpośredni mecz pomiędzy zainteresowanymi drużynami  
- przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica strzelonych i straconych bramek 
- większa ilość strzelonych bramek 
- dodatkowa tabela w przypadku trzech i więcej zespołów z taką samą ilością punktów              
 
 
 
 
                  
                                                                                                                                                                        Data i podpis trenera drużyny 

 

…………...……………………… 



 
 

6. KARY I PRZEWINIENIA 

 
Przewiduje się kary czasowe od 1 minuty do 2 minut w zależności od charakteru popełnionego przewin ienia. W przypadku 
wybitnie niesportowego zachowania możliwe jest wykluczenie zawodnika do końca meczu.  
 

 

7. NAGRODY 

 
- Drużyny z miejsc 1-3 otrzymują puchary. 
- każdy zawodnik otrzymuje medal ( niezależnie od miejsca). 
- nagrody indywidualne:  
*statuetka dla najlepszego zawodnika 
* statuetka dla najlepszego bramkarza 
* statuetka dla najskuteczniejszego zawodnika ( system kanadyjski) 
* nagroda dla najlepszego zawodnika z każdej drużyny. 
 
W kategorii 2009 i młodsi każda drużyna otrzymuje puchar, a każdy zawodnik medal. 
 

8. SPRAWY RÓŻNE ORGANIZACYJNE 

 
- Drużyny biorące udział w turnieju zobowiązane są do ubezpieczenia swoich zawodników oraz osób towarzyszących na 
wypadek kontuzji, kradzieży i odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności z tego tytułu. 
- Każda drużyna powinna posiadać trenera-opiekuna, który weźmie na siebie odpowiedzialność za zachowanie zawodników i 
ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego ich zachowania 
- Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie odpowiada (zaleca się zebranie przez opiekuna wartościowych 
przedmiotów od zawodników) 
- W sprawach dotyczących przepisów gry, a nieujętych regulaminem, obowiązują przepisy PZPN.  
- Opiekunowie poszczególnych drużyn zobowiązani są do przedstawienia niniejszego regulaminu zawodnikom swoich drużyn             
oraz potwierdzenie własnoręcznym podpisem akceptacji zawartej w nim treści.             
- Przyjazd drużyn pół godziny przed pierwszym swoim meczem. 
- Dla uczestników przewidziany jest obiad. 
 

 

 

Zgłoszenia na turniej: 

Mail – miloszwro@gmail.com 

Tel – 604 166 953 

 

W zgłoszeniu należy podać: Nazwę drużyny, roczniki, termin turnieju, oraz nr telefonu trenera. 
 

 

OBOWIĄZUJE STARTOWE W TURNIEJU 300 zł PŁATNE NA RACHUNEK: 

 

15 1140 2004 0000 3802 7512 0413 
 

LUB NAJPÓŹNIEJ W DNIU ZAWODÓW U ORGANIZATORA. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Data i podpis trenera drużyny 

 

 

 

………………………………………. 

 

 

 

 

mailto:miloszwro@gmail.com


 

 

 

 

LISTA ZAWODNIKÓW 
 

 

 

 

 

1 – NAZWISKO I IMIĘ ……………………….  NR Koszulki  ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 

 

2 – NAZWISKO I IMIĘ ……………………….  NR Koszulki  ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 

 

3 – NAZWISKO I IMIĘ ……………………….  NR Koszulki  ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 

 

4 – NAZWISKO I IMIĘ ……………………….  NR Koszulki  ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 

 

5 – NAZWISKO I IMIĘ ……………………….  NR Koszulki  ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 

 

6 – NAZWISKO I IMIĘ ……………………….  NR Koszulki  ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 

 

7 – NAZWISKO I IMIĘ ……………………….  NR Koszulki  ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 

 

8 – NAZWISKO I IMIĘ ……………………….  NR Koszulki  ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 

 

9 – NAZWISKO I IMIĘ ……………………….  NR Koszulki  ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 

 

10 – NAZWISKO I IMIĘ ……………………….  NR Koszulki  ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 

 

 

 

 

  

 NAZWISKO I IMIĘ TRENERA ……………………….  NR Tel  ……………… e-mail ………………………………….. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Data i podpis trenera drużyny 

 

 

…………...……………………… 

 

 

 

„Organizatorzy, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i 
organizacją zawodów z cyklu „GAME CUP” nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody 
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na 
własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. 
Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od 
organizatorów lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do 
wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów. 
Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponoszenia 
odpowiedzialności za wypadki losowe spowodowane przeze mnie lub mój sprzęt podczas dojazdu na 
zawody, w trakcie ich trwania jak i powrotu z nich, przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz 
warunków Regulaminu oraz przepisów odnoszących się do zawodów, pozostawienie sprzętu na terenie 
zawodów na własne ryzyko. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. 
zawodach. Materiały zdjęciowe, filmowe i inne promocyjne, wywiady zawierające mój wizerunek, a także 
wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie przez organizatorów na wszystkich 
polach ekspozycji. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami Regulaminu 
Zawodów i zawodów oraz go akceptuję, oświadczam iż mój stan zdrowia pozwala na start w zawodach, a 
formularz zgłoszeniowy wypełniłem zgodnie z prawdą oraz kompletnie.” (W przypadku startu młodzieży 
poniżej 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego). 


