
 Turniej  Orlików w  piłce nożnej 
rocznik 2007 i młodsi

Koźmin Wlkp., 2 września 2017 r.

REGULAMIN
1. Cel:

- popularyzacja  piłki nożnej wśród dzieci
-  piłka nożna jako aktywna forma wypoczynku 
- wychowanie przez sport
- wyłonienie najlepszej drużyny 

2. Termin i miejsce: 
- zawody zostaną rozegrane w dniu 2 września 2017 r - godz. 10:00 na Stadionie Miejskim w Koźminie Wlkp. przy 
ul. Floriańska 21  (szczegółowy godzinny program zawodów zostanie ustalony po terminie zgłoszenia drużyn)
- Odprawa techniczna kierowników drużyn w dniu zawodów godz. 9:30 

3. Uczestnictwo: 
- w trakcie trwania zawodów każdy uczestnik musi posiadać przy sobie legitymację szkolną lub kartę zawodnika, 
- w zawodach prawo startu mają zawodnicy urodzeni w roczniku 2007 i młodsi
- drużyny składaja sie maksymalnie z 12 zawodników (6 grających + bramkarz + 5 rezerwowych), 
- drużyny występują w jednolitych strojach oraz  obuwiu sportowym,
- warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie drużyny wraz z podaniem imiennej listy zawodników w 
terminie do 18 sierpnia 2017r.  w GOS-ie tel. 62 721-09-17, e-mail: gos@kozminwlkp.pl oraz wpłata wpisowego do 
rozgrywek w wysokości 200 zł. od drużyny. Wpisowe należy wpłacić w GOS w Koźminie Wlkp., ul. Floriańska 
21, w terminie do 18 sierpnia 2017r lub na konto Szkółka Piłkarska GOS Koźmin Wielkopolski – BS Jarocin nr 
43 8427 0009 0113 4588 2000 0001 z podaniem nazwy drużyny. 
- w ramach wpisowego organizator zapewnia ciepły posiłek i napoje chłodzące oraz pamiątkowy medal dla 
każdego uczestnika (dla 12 osób w drużynie + trener).

4. System rozgrywek: 
- grupowy, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn 
- zgodnie z przepisami PZPN, zawody zostaną rozegrane piłka nr 4, zakaz gry wślizgiem, mur odległość 5 m., 
bramkarz wyprowadza piłkę do gry ręką, gra bez spalonych, auty wykonujemy nogą ( zawodnik sam wprowadza 
piłkę do gry) 
- pozostałe zasady zostaną omówione w dniu zawodów, 

5. Organizatorzy:
- Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim,
- Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

6. Nagrody: 
- za zajęcie miejsc I – IV puchary, medale i dyplomy,
- statuetka dla najlepszego zawodnika,
- stautetka dla króla strzelców,
- statuetka dla najlepszego bramkarza.

7. Uwagi końcowe:
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora, 
- zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać aktualne badania lekarskie, 
- organizator nie odpowiada za ewentualne szkody oraz kontuzje zawodników.
- każda z drużyn rozegra minimum 5 spotkań

Zapraszamy do udziału !
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(data i podpis osoby zgłaszającej drużynę)


