
XIX Turniej piłki nożnej o Puchar „Wielkiej Dziury” 

10 - 16 czerwca 2019 roku. 

Regulamin Turnieju: 

1. Udział biorą dzieci urodzone w 2011, 2010, 2009 oraz 2008 roku. 

2. Turniej rozgrywany będzie w czterech kategoriach wiekowych. 

3. Drużyna składa się z 10 zawodników.  

• roczniki 2010 i 2011:  5 + bramkarz 

• roczniki 2008 i 2009:  4 + bramkarz 

4. Skład drużyny należy podać przed rozpoczęciem turnieju (wypełnić deklarację z  
podpisami oraz podpisem osoby odpowiedzialnej za zespół). 

5. Uczniowie biorący udział w turnieju, zobowiązani są do posiadania pisemnej zgody 
obojga rodziców lub opiekunów prawnych, uprawniającej do uczestnictwa w 
rozgrywkach. Pełną odpowiedzialność za posiadanie powyższych dokumentów oraz 
za zdolność do gry pod względem zdrowotnym ponosi pełnoletni opiekun. 

6. Uczeń z niższej grupy wiekowej ma prawo gry w wyższej. 

7. Organizator udostępnia możliwość korzystania z sanitariatów, prosząc o zachowanie 
w nich czystości oraz dbałość o porządek na terenie całego obiektu i poza nim. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże. 

9. Za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestników turnieju, odpowiada osoba 
reprezentująca zespół i podpisana na deklaracji wraz z rodzicami. 

10. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, 
spożywania napojów alkoholowych i używania wulgarnego słownictwa. 

11. Za niesportowe zachowanie (bójka, wulgarne słownictwo) nastąpi bezwzględne 
wykluczenie drużyny z rozgrywek. 

12. Opiekun odpowiada za bezpieczne dojście (dojazd) dzieci na teren rozgrywek i 
powrót do domu. Jest również zobowiązany do obecności w czasie każdego meczu. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje, powstałe 
w czasie zawodów oraz późniejsze problemy zdrowotne uczniów. 

14. Zawodnikowi nie wolno używać ubioru lub nosić czegokolwiek (szczególnie 
biżuterii), co stanowiłoby zagrożenie dla niego samego lub innego zawodnika. 

15. Organizator zapewnia obsługę sędziowską i medyczną, a na zakończenie rozgrywek 
pamiątkowe medale i puchary. 



16. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdza osoba odpowiedzialna za drużynę 
(opiekun) oraz kapitan zespołu. 

17. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia prosimy zgłaszać do organizatora. 

18. Opiekun odpowiedzialny jest za zapoznanie się zawodników z regulaminem 
turnieju. 

19. Organizator zastrzega w uzasadnionych sytuacjach możliwość zmiany regulaminu. 

 


