
REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

 O PUCHAR WÓJTA GMINY BARANÓW 

BARANÓW 02.06.2019 r.  

 

 

 

1. Termin: 2 czerwca 2019r. (niedziela) 

 

2. Miejsce: Boisko przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Baranowie, ul. Szkolna 2. 

 

3. Organizator:  

 Gmina Baranów – reprezentowana przez Wójta gminy Baranów Mirosława Romana 

Grzelaka 

 Uczniowski Klub Sportowy „Laskowia” w Baranowie – reprezentowany przez Prezesa 

Przemysława Aftykę 

 Gminne Centrum Kultury  w Baranowie – reprezentowane przez Dyrektora Grażynę 

Piaseczną, 

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Baranowie – reprezentowany przez Dyrektora 

Piotra Wiącka,  

 

4. Cel imprezy:  

 Umożliwienie rywalizacji sportowej drużyn piłkarskich, 

 Popularyzacja sportu na terenie gminy Baranów, 

 Integracja społeczności lokalnej, 

 Wyłonienie najlepszego zespołu, 

 Sport jako alternatywa spędzania czasu wolnego dla młodzieży dla patologii 

społecznych, osób dorosłych oraz osób z zagrożonych środowisk, 

 Propagowanie i upowszechnianie zdrowego stylu życia, 

 Wymiana doświadczeń trenerskich. 

 

5. Uczestnicy:  Turniej jest otwarty dla amatorów piłki nożnej. Rozgrywany w kategorii 

„Open” tzn. drużyny składają się z zawodników urodzonych w roku 2004 (zawodnik ma 

skończone 15 lat) i starszych. Zespół liczy minimum 7, maksymalnie 12 zawodników 

mieszkających na terenie gminy Baranów oraz gmin ościennych (Ułęż, Michów, Żyrzyn 

i Abramów).  

 

6. Zgłoszenia: drużyny do turnieju zgłaszamy telefonicznie do końca maja. Osoba do 

kontaktu: Przemysław Aftyka, Tel. 609 608 571. 

 

7. System rozgrywek: system rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych do turnieju 

zespołów. Zostanie wybrany przez Organizatora i podany kapitanom drużyn na odprawie 

przed rozpoczęciem turnieju w dniu 2 czerwca. 

 

8. Przepisy gry: 

  

 Pole do gry: 45x35m, 

 Czas gry: 2x10 minut, 



 Drużyny rywalizują w składach 6 osobowych (bramkarz i pięciu zawodników w polu), 

 Zmiany systemem hokejowym, 

 Obowiązują buty piłkarskie typu: lanki, turfy i halówki, 

 Obowiązuje gra bez spalonego, 

 Obowiązuje zakaz gry wślizgiem, 

 Odległość od rzutu wolnego minimum 5 metrów 

 Turniej rozgrywany na dwóch boiskach równolegle, 

 Pozostałe przepisy zgodne z przepisami PZPN. 

 

 

9. Nagrody i wyróżnienia: 

 

Najlepsze drużyny z miejsc I-III otrzymają pamiątkowe dyplomy i puchary. Zostaną 

wręczone wyróżnienia indywidualne dla najlepszego zawodnika, strzelca i bramkarza 

turnieju. 

 

10. Program imprezy: 

 

 8.30 – 8.45 -przyjazd drużyn 

 9.00 – 12.00 -mecze eliminacyjne oraz uroczyste rozpoczęcie turnieju 

 12.15 – 14.00 -mecze finałowe 

 14.15  -rozdanie nagród i dyplomów 

 14.30  -zakończenie turnieju.  

 

                Ze sportowym pozdrowieniem 

         Organizator   


