
Regulamin Turnieju Piłkarskiego 
GAME CUP czerwiec 2020 

 
 
 

1. ORGANIZATOR 
- Fundacja Game Sport  

 

2. UCZESTNICY I TERMINY ZAWODÓW 
13.06.2020 godz. 09.00-14.00 zawodnicy z rocznika 2010 (8 zawodników + 1 opiekun). 

System 1+6, auty nogą podaniem, bramkarz wprowadza ręką, mecz 14 minut, wpisowe 200 zł 

 

13.06.2020 godz. 14.30-19.00 zawodnicy z rocznika 2012 (8 zawodników + 1 opiekun) 

System 1+4, auty wprowadzane, bramkarz wprowadza ręką, mecz 13 minut, wpisowe 200 zł 

 

13.06.2020 godz. 09.00-16.00 zawodnicy z roczników 2004/05 (15 zawodników + 1 opiekun) 

System 11x11, mecz 40 minut, wpisowe 300 zł 

 

14.06.2020 godz. 09.00-14.00 zawodnicy z rocznika 2011 (8 zawodników + 1 opiekun) 

System 1+6, auty nogą podaniem, bramkarz wprowadza ręką, mecz 14 minut, wpisowe 200 zł. 

 

14.06.2020 godz. 14.30-19.00 zawodnicy z rocznika 2013 (8 zawodników + 1 opiekun) 

System 1+4, auty wprowadzane, bramkarz wprowadza ręką, mecz 13 minut, wpisowe 200 zł 

 

14.06.2020 godz. 13.45-18.50 zawodnicy z rocznika 2008/09 (15 zawodników + 1 opiekun) 

System 9x9, mecz 35 minut, wpisowe 300 zł 

 

20.06.2020 godz. 09.00-14.00 zawodnicy z rocznika 2011 (8 zawodników + 1 opiekun). 

System 1+6, auty nogą podaniem, bramkarz wprowadza ręką, mecz 14 minut, wpisowe 200 zł 

 

20.06.2020 godz. 14.30-19.00 zawodnicy z rocznika 2013 (8 zawodników + 1 opiekun) 

System 1+4, auty wprowadzane, bramkarz wprowadza ręką, mecz 13 minut, wpisowe 200 zł 

 

20.06.2020 godz. 09.00-16.00 zawodnicy z roczników 2006/07 (15 zawodników + 1 opiekun) 

System 11x11, mecz 40 minut, wpisowe 300 zł 

 

21.06.2020 godz. 09.00-14.00 zawodnicy z rocznika 2010 (8 zawodników + 1 opiekun) 

System 1+6, auty nogą podaniem, bramkarz wprowadza ręką, mecz 14 minut, wpisowe 200 zł. 

 

21.06.2020 godz. 14.30-19.00 zawodnicy z rocznika 2012 (8 zawodników + 1 opiekun) 

System 1+4, auty wprowadzane, bramkarz wprowadza ręką, mecz 13 minut, wpisowe 200 zł 

 

21.06.2020 godz. 09:00-14:00 zawodnicy z rocznika 2014 (8 zawodników + 1 opiekun) 

System 11x11, mecz 40 minut, wpisowe 200 zł 

 

3. MIEJSCE ZAWODÓW  
Stadion Oławka 

ul. Na Niskich Łąkach 8 

Wrocław 

 

4. SYSTEM ROZGRYWEK I ZASADY GRY  
- Turniej odbywa się na trzech boiskach ze sztuczną nawierzchnią. 

- System zawodów: 

- Mecze wg harmonogramów, każdy z każdym. 

- Zmiany hokejowe. 

- 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 

 

 

6. KARY I PRZEWINIENIA 
Przewiduje się kary czasowe od 1 minuty do 2 minut w zależności od charakteru popełnionego przewinienia. W przypadku 

wybitnie niesportowego zachowania możliwe jest wykluczenie zawodnika do końca meczu.  

 

7. NAGRODY 

Roczniki od 2010 do 2013 
- Puchary dla drużyn z miejsc 1-3. 

- medale dla każdego uczestnika. 

- statuetki dla najlepszych zawodników z każdej drużyny + król strzelców,  bramkarz i MVP. 

- Karty piłkarskie Panini 

Drużyny ligowe 
- Puchary dla drużyn z miejsc 1-3. 

- medale dla każdego uczestnika. 

- król strzelców, najlepszy bramkarz, najlepszy obrońca i MVP. 

 

 

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 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. 

 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ 
- Turniej bez udziału publiczności – rodzice nie będą wpuszczani na stadion. 

- Zawodnicy pomiędzy meczami powinni być pod opieką trenera i w izolacji od innych drużyn. 

- Przy wejściu na stadion będzie mierzona temperatura i dezynfekcja rąk. 

- Zawodnicy muszą być wyposażeni w maseczki ochronne. 

- Brak punktu gastronomicznego, zawodnicy powinni mieć jedzenie i picie. 

- Przy wejściu na stadion będą zbierane dokumenty, a ich  brak skutkuje nie wpuszczeniem na stadion. 

- Zapisy na turniej odbywają się drogą mailową po potwierdzeniu telefonicznym, a płatności za turniej 

dokonujemy przelewem przed turniejem na podstawie faktury. 
 

 

 

Z UWAGI NA OGRNICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ 

Zgłoszenia telefonicznie Miłosz Wroński 604-166-953 ; email – turnieje.game@gmail.com 


