V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KOBIET I MĘŻCZYZN
O PUCHAR KOMENDANTA GŁOWNEGO POLICJI
IM. MŁ.ASP. MARKA CEKAŁY

REGULAMIN TURNIEJU

CEL TURNIEJU
Celem turnieju jest:
1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie;
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji;
3. Rozwijanie aktywności sportowej oraz podnoszenie sprawności fizycznej policjantów;
4. Integracja środowiska funkcjonariuszy i pracowników Policji.

ORGANIZATORZY
Organizatorem Turnieju jest Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.
WSPÓŁORGANIZATOR
Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie.

HONOROWY PATRONAT
Komendant Główny Policji
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Prezydent Miasta Olsztyn
TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
Turniej organizowany jest w dniach 12-14.09.2018 r. na boisku piłkarskim ze sztuczną
nawierzchnią przy ul. Żytniej 71 w Olsztynie.
Zakwaterowanie uczestników turnieju: kampus Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2.

UCZESTNICY
1. Prawo do wzięcia udziału w turnieju mają drużyny kobiet i mężczyzn - policyjne, innych
służb mundurowych, zagraniczne drużyny policyjne oraz inne zaproszone przez
organizatora
2. Turniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria bez limitu wiekowego
II kategoria powyżej 35 lat
3. Powyższe kategorie dotyczą mężczyzn.

4. W kategorii II dopuszcza się do gry 2 zawodników w wieku poniżej 35 lat.
5. Wiek uczestników II kategorii będzie weryfikowany przez organizatora. Udział
nieuprawnionego do gry zawodnika skutkuje automatycznie przyznaniem walkowera dla
drużyny przeciwnej.
6. Każda drużyna składa się z maksymalnie 10 zawodników.
7. Zgłoszenia drużyny należy dokonać do dnia 20 sierpnia 2018 roku poprzez przesłanie na
adres turniej@ol.policja.gov.pl wyłącznie w formie elektronicznej edytowalnej
formularza zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
8. Osoby do kontaktu w sprawie zgłoszeń
- Piotr Krztoń tel. 789-467-500 – koordynator turnieju,
- Dariusz Cieśluk – 663311294 – zastępca koordynatora
ZASADY I SYSTEM ROZGRYWEK
1. Drużyna składa się maksymalnie z 10 zawodników, wpisanych imiennie na listę dołączoną
do zaproszenia.
2. Drużyny grać będą w 6-osobowych składach tj. 5 piłkarzy grających w polu + bramkarz.
3. System rozgrywek – podział na grupy zostanie ustalony po potwierdzeniu przez drużyny
zgłoszenia w turnieju.
4. Czas gry – 1x15 min bez zmiany stron.
5. Wprowadzanie piłki do gry z autu nogą.
6. Zmiany zawodników dowolne i wielokrotne tzw. hokejowe, odbywające się wyłącznie na
własnej połowie boiska w obrębie ławki rezerwowych zawodników drużyny.
7. Zawodnicy każdej drużyny, za wyjątkiem bramkarza, występują w jednolitych strojach,
które na koszulkach posiadać muszą czytelne numery.
8. Obowiązują koszulki z numerami przypisanymi do jednego zawodnika.
9. Bramkarze obydwu zespołów muszą różnić się wyraźnie ubiorem od pozostałych
zawodników występujących na boisku.
10. Mecze rozgrywane będą na boisku piłkarskim ze sztuczną nawierzchnią (podzielonym
na mniejsze boiska).
11. Kary za niesportowe zachowanie lub faul – żółta (kara 1 minuty) i czerwona kartka
(3 minuty – po strzelonej bramce kara jest anulowana).
12. Grę może kontynuować drużyna, która na boisku posiada minimum 3 zawodników w polu
+ bramkarz (razem 4 zawodników).
13. Rzut karny wykonywany z odległości 9 m.
14. Zawody przeprowadzone zostaną przez wyznaczonych sędziów z kolegium sędziów
OZPN w Olsztynie, którzy odpowiadają za przebieg i bezpieczeństwo w czasie gry.
15. Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas
chwilowej przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza grą, a także po zakończeniu meczu.
16. Jurysdykcji sędziów podlegają również zawodnicy rezerwowi oraz osoby obsługi
drużyny.
17. Za nieprawidłowe i niesportowe zachowanie osoby z obsługi drużyny mogą zostać
usunięci z ławki rezerwowych.
18. Rozstrzygnięcia sędziów dotyczące faktów związanych z grą są ostateczne.

19. Sędzia ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika wówczas, gdy zawodnik nie zachowuje
się sportowo.
20. W trakcie meczów nie obowiązują tzw. „spalone”.
21. Bramkarz nie może chwytać piłki w ręce po podaniu od zawodników swojej drużyny.
PUNKTACJA
1. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, zaś za remis 1 pkt.
2. O kolejności w tabeli decyduje:



większa ilość zdobytych punktów,
wynik bezpośredniego pojedynku, w przypadku gdy jednakową ilość pkt. zdobędzie
więcej niż dwa zespoły, wówczas sporządza się „małą tabelę”, uwzględniającą tylko
wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
 lepsza różnica bramek zdobytych do bramek straconych,
 większa ilość bramek zdobytych,
 mecz dodatkowy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, podczas trwania rozgrywek.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Wszystkie drużyny uczestniczące w Turnieju otrzymują puchary.
2. Nagrodzeni zostaną również najlepszy bramkarz, król strzelców oraz zawodnik turnieju.
OPŁATY
1. Koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają uczestnicy turnieju
(1 doba od osoby, zakwaterowanie + pełne wyżywienie = 103 zł. – śniadanie 22, obiad
26, kolacja 25 nocleg 30 -koszty pokryte w ramach delegacji służbowej).
2. Opłata startowa wynosi 400 zł od drużyny i należy jej dokonać na konto

Warmińsko- Mazurski ZW NSZZP
nr konta 95203000451110000003661600
z dopiskiem
Wpisowe „nazwa drużyny” V Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn o puchar
komendanta Głównego Policji im. mł.asp. Marka Cekały
3. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest przesłanie do dnia 20 sierpnia 2018 roku na
adres turniej@ol.policja.gov.pl potwierdzenia dokonania opłaty startowej oraz
zobowiązania do opłaty na podstawie przelewu zamawianej usługi kwaterunku i
wyżywienia (załącznik nr 2 do regulaminu) wystawionego przez organ zgłaszający drużynę
do turnieju. Potwierdzenie otrzymania opłaty startowej dla zgłaszających się drużyn będzie
wystawiane w formie noty księgowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania
go podczas rozgrywek.
2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych
i wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków w czasie gry każdego
z zawodników. Każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW.
4. Brak spełnienia warunków dotyczących przesłania załączników zgłoszenia drużyn
opisanych w rozdziale opłaty spowoduje niedopuszczenie do udziału w turnieju.
5. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

 Piotr Krztoń tel. 789-467-500 – koordynator turnieju
 Dariusz Cieśluk – 663311294 – zastępca koordynatora
 Maria Pakuła – 609893892 – zakwaterowanie/rozliczenie

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
V Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. mł. asp. Marka Cekały
o Puchar
Komendanta Głównego Policji
Olsztyn 12-14 września 2018 r.
Nazwa drużyny/jednostka/ - ………………………………………
Kapitan drużyny lub osoba upoważniona do kontaktu:
Imię i nazwisko:………………………………………
nr tel. ………………………………………………….
e-mail:…………………………………………………
Ilość uczestników ( proszę o podanie dokładnej ilości osób w ekipie /razem z kierowcą/ w celu rezerwacji
miejsc noclegowych) …………………………………………………

Nocleg/wyżywienie (właściwe zaznaczyć):
12.09.2018 – uroczysta kolacja
13.09.2018 – śniadanie □ obiad □ kolacja □
14.09.2018 – śniadanie □ obiad □

Zapoznałem się z Regulaminem turnieju

………………………
podpis

LISTA ZGŁOSZENIOWA ZAWODNIKÓW*
L.p.

Nazwisko i imię

Numer
koszulki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

* Listę proszę wypełnić pismem drukowanym/komputerowo i przekazać organizatorowi
na miejscu przed rozpoczęciem turnieju

Załącznik nr 2
pieczęć firmy

….……………………………..
(miejscowość, data)

ZOBOWIĄZANIE

(organ zgłaszający drużynę do turnieju)

,

NIP: ……………………… ____zobowiązuje się

do uregulowania przelewem należności w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT
za zamawiane przez wyżej wymienionego

usługi w Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu

Warmińsko-Mazurskiegow Olsztynie ul. Czesława Kanafojskiego 2, 10-722 Olsztyn.
Równocześnie jesteśmy świadomi, że opóźnienie płatności spowoduje naliczanie
ustawowych odsetek.

(pieczątka funkcyjna, podpis )

