


III TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  „KOŹMIN CUP '2020”

KATEGORIA ORLIK 2009 I MŁODSI

KOŹMIN WIELKOPOLSKI 

12-14 CZERWCA 2020

1. CEL TURNIEJU:
• Popularyzacja sportu wśród dzieci,

• Piłka nożna jako aktywna forma wypoczynku,

• Wychowanie przez sport,

• Wyłonienie najlepszej drużyny.

• Uczczenie X-lecia działalności Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wielkopolskim

2. TERMIN I MIEJSCE:
• Zawody zostaną rozegrane w dniach 12-14 czerwca 2020 na Stadionie Miejskim przy ulicy 

Floriańskiej 21 w Koźminie Wielkopolskim,

3. UCZESTNICTWO:
• W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w roczniku 2009 i młodszym,

• Drużyny składają się  maksymalnie z 14 zawodników ( 6 grających + bramkarz +

 7 rezerwowych),

• W trakcie zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie legitymację szkolną, kartę 

zawodnika lub inny dokument potwierdzające dane osobowe, 

• Za badania lekarskie zawodników odpowiada kierownik drużyny,

• Drużyny wystepują w jednolitych strojach oraz obuwiu sportowym,

• Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie drużyny w Gminnym Ośrodku Sportu 

tel. 62 7210-917 / 539-937-220, e-mail gos@kozminwlkp.pl lub 

szkolka.gos@kozminwlkp.pl oraz wpłata wpisowego w wysokości 400 złotych od drużyny.

• Ilość drużyn ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzeniem udziału 

jest wpłata wpisowego.

Wpisowe należy wpłacić osobiści w siedzibie biura Gminnego Ośrodka Sportu lub na konto 

bankowe: Szkółka Piłkarska GOS Koźmin Wlkp. - Bank Spółdzielczy w Jarocinie – 

43 8427 0009 0113 4588 2000 0001 z podaniem nazwy drużyny oraz kategorii wiekowej.



• Organizator proponuje zakwaterowanie w cenie 250 złotych/osobę (2 noclegi, 2 śniadania, 

2 kolacje, 3 obiady)

• Drużyny zainteresowane skorzystaniem z noclegów oraz wyżywienia proszone są o kontakt 

z Organizatorem. ( podanie adresu e-mail, adres zakwaterowania,telefon kontaktowy)

• Organizator umożliwia wykupienie obiadów w wykupienie 20 złotych/osobę.

4. SYSTEM ROZGRYWEK:

• Grupowy, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn, 

• Podczas turnieju rozegrane zostaną małe finały,

• Zgodnie z przepisami PZPN:

➔ zawody zostane rozegrane piłką numer 4,

➔ zakaza jest gra wślizgiem,

➔ mur ustawia się w odległości 5metrów,

➔ bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką,

➔ gra bez spalonych,

➔ auty wykonujemy nogą (zawodnik sam wprowadza piłkę do gry),

• Pozostałe zasady zostaną omówione w dniu zawodów podczas odprawy technicznej.

• Każda drużyna rozegra minimum 12 meczów,

5. NAGRODY:

• Każda drużyna zostanie uchoronowana pamiątkowym pucharem oraz piłką KEEZA

• Dla drużyn z miejsc I-III dodatkowo medale oraz nagrody rzeczowe,

• Statuetka dla najlepszego zawodnika turnieju oraz nagroda rzeczowa,

• Statuetka dla najlepszego bramkarza turnieju oraz nagroda rzeczowa,

• W miarę posiadanych środków finansowych Organizatorr może przyznać dodatkowe 

nagrody,

• W ramach wpisowego organizator zapewnia napoje chłodzące, pamiątkowy medal, statuetkę

dla najlepszego zawodnika w każdej drużynie oraz upominek dla trenera.

6. ORGANIZATORZY:

• Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim,

• Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim.

• Szkółka Piłkarska GOS Koźmin Wielkopolski



7. UWAGI KOŃCOWE:

• Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora,

• Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody oraz kontuzje zawodników, wszyscy biorą

udział w turnieju na własną odpowiedzialność.

• Organizator posiada ubezbieczenie ogólne. 

• Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku

oraz podstawowych danych personalnych zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Dane te posłużą do celów promocyjnych oraz 

marketingowych turnieju.



Turniej Orlik rocznik 2009 i młodsi
w halowej piłce nożnej 

Koźmin Wlkp., 12-14.06.2020

- LISTA ZGŁOSZENIOWA - 
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(data i podpis osoby zgłaszającej drużynę)


