
Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, 

Młodzieżowa Akademia Piłki Nożnej ITS JEZIORAK 

oraz Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej 

 

ZAPRASZAJĄ DO UCZESTNICTWA  

W WOJEWÓDZKIM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ SKRZAT 2017 
 

 

 

 

REGULAMIN TURNIEJU 

 
1. PROGRAM: 

- Gry i zabawy z piłką. 

- Doskonalenie gry w piłkę nożną. 

2. ORGANIZATOR GŁÓWNY:  Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 

3. WSPÓŁORGANIZATORZY: Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej oraz 

Młodzieżowa Akademia Piłki Nożnej ITS JEZIORAK  

4. MIEJSCE: Stadion Miejski, 14-200 Iława, ul. Sienkiewicza 1A. 

5. TERMIN:  27.05.2017 r. godziny 10:00 – 16:00 z podziałem na grupy.  

6. KATEGORIE WIEKOWE: 

- Zawodnicy rocznika 2010; 

- Zawodnicy rocznika 2011 i młodsi. 

7. SPOSÓB ROZGRYWEK: 

Turniej odbędzie się na ośmiu boiskach w 4 grupach. W sumie każda z drużyn rozegra 

minimum 6 meczów po 10-15 minut. Harmonogram rozgrywek będzie według rozpisanego 

klucza.  

Każda drużyna otrzyma nr, który będzie obowiązywał przez cały turniej i według 

którego będą przypisywani do grup w kolejnych rundach. Turniej w formie zabawowej, bez 

tabel, bez wyników. Każda z drużyn otrzyma medale. Turniej odbędzie się równocześnie na 

ośmiu boiskach o sztucznej i naturalnej nawierzchni. Bramki na boiskach o rozmiarze 5x2m 

(2010) i 3x2m (2011 i młodsi). Ilość osób w drużynie 10 + trener, na boisku w czasie meczu 

gramy 4 zawodników + 1 bramkarz, zmiany hokejowe. Aut wybijany z nogi poprzez podanie 

do swojego zawodnika lub poprzez wprowadzenie piłki nogą do gry przez wybijającego aut. Z 

autu nie wolno uderzać bezpośrednio na bramkę. Sędziowanie będzie prowadzone przez 

trenerów drużyn i juniorów Młodzieżowej Akademii Piłkarskiej ITS JEZIORAK. 



Obowiązują przepisy PZPN. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Turniej 

jest imprezą dla klubów sportowych. Każdy występujący zawodnik w drużynie musi mieć 

przynależność klubową do zgłoszonej drużyny w turnieju. Organizator nie dopuści do 

rozgrywek zespołów, w których będą występować zawodnicy z innych klubów. Po powzięciu 

takiej informacji drużyna zostanie zdyskwalifikowana. Zmiany hokejowe, czas jednego meczu 

(1 x 10-15 minut). Bramki o wym. 5x2m (2010) i 3x2m (2011 i młodsi). Przypomina się 

opiekunom, że przed rozpoczęciem meczu należy drużynę ustawić na środku boiska w celu 

przywitania z przeciwnikami, a po zakończonym meczu należy nie zapomnieć o sportowym 

podziękowaniu za pojedynek zawodnikom drużyny przeciwnej. 

 

8. ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą e-mailową do dnia 22.05.2017 r. pod adresem 

sekretariat-icstir@wp.pl z dopiskiem w temacie: Turniej – SKRZAT 2017 lub telefonicznie 

604 188 402 – p. Marek Witkowski. 

 

9. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA: 

 od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia umożliwiający uprawianie grę w 

piłkę nożną, oraz przedstawienie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 

stanowiącego załącznik nr 1; 

 uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Organizatora; 

 obowiązuje strój odpowiedni do grania w piłkę nożną. 

 

10. WPISOWE: 

Wpisowe do turnieju w wysokości 300,00 zł od drużyny należy wpłacać na konto: 

 Iławskie Towarzystwo Sportowe  JEZIORAK IŁAWA, 

 ul. Sienkiewicza 1, 14-200 Iława,  

nr konta: 95 8831 0002 2001 0002 9492 0001,  

Tytułem: TURNIEJ PN SKRZAT 2017. 

 

11. INNE SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 Dojazd do miejsca imprezy oraz powrót z miejsca imprezy we własnym zakresie, 

 Zapoznanie się z treścią i przestrzeganie regulaminu obiektu stadionu miejskiego, 

 Zawodnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność, 

 Zawodnicy biorą udział w zajęciach za obopólną zgodą rodziców, 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione podczas zajęć, 

 Uczestnicy zajęć powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków 

we własnym zakresie, 

 Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym regulaminie oraz 

ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych. 

 

12. ORANIZATOR ZAPEWNIA: 

 napoje oraz wyżywienie (ciepły posiłek), 

 medale, 

 dobrą zabawę, 

 dla rodziców otwarta będzie klubowa kawiarnia (kawa, herbata, poczęstunek). 

mailto:sekretariat-icstir@wp.pl


Załącznik nr 1 

 

 OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 
Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka w Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej SKRZAT 2017 w dniu 

27.05.2017 na terenie stadionu miejskiego przy ul. Sienkiewicza 1A w Iławie. Jednocześnie oświadczamy, że 

zapoznaliśmy się z treścią regulaminu uczestnictwa. 

 

 

Drużyna:  …………………………………………………………. 

 

 

1. ………………………………………………………………….. ………………………… 

2. .……………………………………………………………….. ………………………… 

3. ………………………………………………………………….. ………………………… 

4. ………………………………………………………………….. ………………………… 

5. ………………………………………………………………….. ………………………… 

6. ………………………………………………………………….. ………………………… 

7. ………………………………………………………………….. ………………………… 

8. ………………………………………………………………….. ………………………… 

9. ………………………………………………………………….. ………………………… 

10. ………………………………………………………………….. ………………………… 

             (imię i nazwisko, data urodzenia zawodnika)   (podpis rodzica) 

 

 

 

Trener: 

 

………………………….. 

 


