
"Szybciej, celniej, mocniej – współzawodnictwo sportowe
mieszkańców Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski"

Turniej Piłki Nożnej Drużyn 6-cio osobowych
08.08.2021

1. Cel:
- popularyzacja aktywności ruchowej wśród mieszkańców MiG Koźmin Wlkp.
- rywalizacja sportowa jako forma aktywnego wypoczynku
- integracja mieszkańców Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 
- wyłonienie najlepszej drużyny 

2. Termin i miejsce: 
- zawody odbędą się 08.08.2021r, na boisku sportowym, ul. Floriańska 
w Koźminie Wlkp. 
- początek zawodów planowany jest na godz. 10:00 

3. Uczestnictwo: 
- prawo startu w zawodach mają tylko i wyłącznie mieszkańcy Miasta 
i Gminy Koźmin Wielkopolski,
- drużyna może składać się max z 11 zawodników ( bramkarz, 5 
zawodników w polu, 5 rezerwowych)
- w rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w 2005 
- w turnieju  nie mogą brać udziału zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek  
WZPN, PZPN w sezonie 2020/2021
- zawodnicy niepełnoletni muszą do zgłoszenia dołączyć pisemną zgodę 
opiekuna prawnego na udział w rozgrywkach 
- zgłoszenia imienne na liście zgłoszeniowej (zał. nr 1 do regulaminu)
należy dokonać do  30.07.2021r w Gminnym Ośrodku Sportu w Koźminie 
Wlkp, ul. Floriańska 
(tel. 535-010-160)

4. Organizator: 
- Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim 
- Gmina Koźmin Wielkopolski 

5. System rozgrywek:
- grupowy w zależności od ilości zgłoszonych drużyn
- zgodnie z przepisami PZPN; szczegółowe zasady rozgrywek zostaną 
podane w dniu zawodów 
- obowiązuje obuwie sportowe (zakaz gry w metalowych korkach) 

6. Nagrody: 
- pierwsze trzy drużyny medale i puchary, 

7. Postanowienia końcowe: 
-każda z drużyn (sołectwo/rada osiedla) zobowiązana jest do zwrotu 
uzupełnionej listy zgłoszeniowej na dany turniej. Wpisanie osoby na 
listę jest jednoznaczne z wyrażeniem przez nią zgody (bez zobowiązań i
kompensaty) na publikację , pokazywanie i wykorzystywanie w zależności
od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych 
biograficznych w dowolnym formacie we wszystkich mediach
- w skład drużyny reprezentującej dane sołectwo/radę osiedla mogą 
wchodzić mieszkańcy innej wsi z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 
nie biorącej udziału 
w  turnieju. 
- udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją przez zawodników 
regulaminu imprezy 
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora 
 - ROZGRYWKI ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI
ROZPORZĄDZENIAMI EPIDEMIOLOGICZNYMI 


