
REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ NA KONSOLI O PUCHAR WÓJTA 
GMINY KOBYLANKA W RAMACH GMINNYCH FERII 2018  

 

§ 1 

 
Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia „GMINNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 
NA KONSOLI O PUCHAR WÓJTA GMINY KOBYLANKA W RAMACH GMINNYCH FERII 2018” 
zwanego dalej Turniejem. 
2. Turniej zostanie zorganizowany przez pracowników Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance 
po ustalonych świetlicach wiejskich oraz szkołach na terenie gminy Kobylanka. Turniej został 
objęty patronatem Wójta gminy Kobylanka. 
3. Przeprowadzenie turnieju zaplanowano na wyznaczonych świetlicach oraz szkołach sołeckich 
w gminie w wyznaczonych terminach: 

Reptowo – 15 stycznia – 11:00 – 13:00, 22 stycznia – 11:00 – 13:00,  

miejsce: świetlica w Reptowie (Reptowo 93a) 

Bielkowo – 16 stycznia – 9:00 – 10:45, 25 stycznia – 10:00 – 12:00,  

miejsce: świetlica w Bielkowie (Bielkowo 36) 

Rekowo – 16 stycznia – 11:00 – 14:00, 25 stycznia – 12:15 – 14:00,  

Miejsce: świetlica w Rekowie 

Morzyczyn/Jęczydół – 18 stycznia – 11:00 – 14:00, 23 stycznia  - 11:00 – 14:00, 

Miejsce: świetlica w Morzyczynie (ul. Oświaty 1) 

Niedźwiedź – 15 stycznia – 11:00 – 13:00, 22 stycznia – 11:00 – 13:00 

Miejsce: świetlica w Reptowie (Reptowo 93a) 

Motaniec – 19 stycznia – 13:15 – 15:15, 26 stycznia – 9:00 – 11:30, 

Miejsce: świetlica w Motańcu (Motaniec 1a) 

Kobylanka – 27 stycznia – 10:00 – 13:00 

Miejsce: Sala CKiR (ul. Jeziorna 6) 

TURNIEJ FINAŁOWY – 27 stycznia – 13:30 – 16:30 

Miejsce: Sala CKiR (ul. Jeziorna 6) 

4. Turniej organizowany jest tylko i wyłącznie na terenie gminy Kobylanka. 

 

§ 2 

 
Cel turnieju 

 
1. Celem turnieju jest propagowanie zasad zachowania i gry fair play, 
rozwijanie i integracja środowisk dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Kobylanka. 

 

§ 3 

 
Warunki uczestnictwa 

 
1. Turniej ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich osób w wieku do 
16 roku życia przynależnych do poszczególnych miejscowości, w której odbędą się kwalifikacje 



(okazanie legitymacji szkolnej). 
2. Warunkiem uczestnictwa jest poprawne zgłoszenie do turnieju wg niżej wymienionych zasad: 

- okazanie legitymacji dziecka przed rozpoczęciem wewnętrznego turnieju w sołectwie przed jego 
rozpoczęciem. 

- dzieci mogą brać udział w turnieju wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów, 
którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika. Przed zajęciami należy 
wypełnić kartę zdrowia dziecka. 

3. Udział w turnieju jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Maksymalna ilość uczestników turnieju w danym sołectwie to 12 osób, a o ich uczestnictwie 
decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń. Zostanie utworzona lista rezerwowa na wypadek nie 
przybycia uczestnika/ów. 

 

§ 4 

 
Zasady przebiegu turnieju kwalifikacyjnego i finałowego: 
 

1. „„GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ NA KONSOLI O PUCHAR WÓJTA GMINY 
KOBYLANKA W RAMACH GMINNYCH FERII ZIMOWYCH 2018”” odbędzie się w dwóch 
rundach: w pierwszym i w drugim tygodniu ferii w sołectwach ( z wyjątkiem sołectwa 
Kobylanka – turniej kwalifikacyjny odbędzie się w dniu turnieju finałowego) .  

2. W pierwszej rundzie (pierwszy tydzień ferii) zostaną przeprowadzone zapisy uczestników 
bezpośrednio przed rozgrywkami na miejscu.  

3. W turnieju kwalifikacyjnym pierwszej rundy wszyscy uczestnicy będą grać każdy z 
każdym po jednym meczu. Wyniki poszczególnych meczy będą zapisywane i zostanie 
utworzona tabela z punktacjami i ilościami strzelonych bramek.  

4. W drugiej rundzie (drugi tydzień ferii) zostaną rozegrane rewanże (między uczestnikami 
zapisanymi tylko i wyłącznie w pierwszej rundzie turnieju kwalifikacyjnego). Jeżeli któryś z 
zapisanych uczestników nie będzie mógł uczestniczyć w rundzie rewanżowej oznaczać to 
będzie walkower (3:0 dopisane na korzyść przeciwnika z którym miał rozegrać mecz).  

5. Turniej kwalifikacyjny (pierwszej i drugiej rundy)  wyłoni dwóch najlepszych graczy z 
największą ilością punktów ( w następnej kolejności o miejscu w tabeli będą decydować 
bramki). Gole w rundzie rewanżowej nie liczą się podwójnie. W razie identycznych 
bilansów będzie przeprowadzony rozstrzygający mecz (z rzutami karnymi włącznie).  

6. Zwycięska dwójka z każdego sołectwa przechodzi do dalszego etapu, którym będzie 
turniej finałowy w Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance – 27 stycznia, od godziny 
13:30. 

7. Turniej finałowy odbędzie się w systemie pucharowym bez podziału na grupy (wygrany 
awansuje, przegrany odpada). Każdy z uczestników zostanie rozlosowany w kolejności 
wyciągniętych nazwisk do poszczególnych par. Uczestnik, który wygra swój mecz 
przechodzi do następnego etapu.  

8. Mecz finałowy rozstrzygnie zwycięzcę ( czas trwania meczu finałowego nie krócej niż 10 
min + ewentualna dogrywka i później rzuty karne - dowolną drużyną, w dowolnym 
ustawieniu z możliwością dokonania 3 zmian). 

9.  Mecze będą rozgrywane tylko i wyłącznie na sprzęcie przygotowanym i dostarczonym 
przez organizatora (konsola, gra FIFA 2017lub FIFA 2018). 

10. Długość meczu w eliminacjach (pierwsza i druga runda) ustalono na 4 minuty, dowolną 
drużyną, w dowolnym ustawieniu z możliwością dokonania 3 zmian. 

11. Po zakończonym meczu nastąpi zanotowanie wyniku i zaktualizowanie tablicy 
z wynikami i układzie w tabelach. 



12. W razie zawieszenia się meczu, zaniku prądu, lub jakichkolwiek innych problemów 
technicznych mecz zostanie rozegrany od nowa. 
 

§ 5 

 
Ochrona danych osobowych 

 
1. Przystąpienie do turnieju oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz 
identyfikacji Uczestników i Laureatów konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania imion 
i nazwisk wszystkich Uczestników, zgodnie z Ustawą 
o ochronie danych osobowych. 
2. Uczestnik turnieju ma prawo wglądu i poprawiania własnych, nieprawidłowych danych 
osobowych. 

 

§ 6 

 
Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju, bądź zmian w zaplanowanej 
organizacji turnieju. 
2. Każdy Uczestnik konkursu wyraża zgodę na dokumentację konkursu przez Organizatora lub 
jego przedstawicieli, przedstawicieli prasy oraz innych mediów publicznych za pomocą obrazu lub 
dźwięku. 

 

ORGANIZATOR 

Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance 

Ul. Jeziorna 6, 73-108 Kobylanka 

tel. (91) 561-03-56 
 


