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REGULAMIN  

TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ „MOSiR CUP 2022 U12” 

 

I. Organizator:  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu.    

II. Termin i miejsce:   

  7 październik  2022 r.   

Boisko wielofunkcyjne, Kędzierzyn-Koźle ul. Mieszka I 4  

III. Cel:  

a) popularyzacja piłki nożnej, jako jednej z form aktywnego wypoczynku,  

b) rywalizacja sportowa wśród uczniów 

IV. Nagrody:  

I miejsce - puchar dla drużyny  

II miejsce -  puchar dla drużyny  

III miejsce - puchar dla drużyny 

MVP turnieju 

Najlepszy bramkarz turnieju 

V. System rozgrywek:  

1) Miejscem rozgrywek jest boisko wielofunkcyjne w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mieszka I 4.  

2) W każdej drużynie może brać udział 10 Zawodników. 

3) Za udział w rozgrywkach drużyny nie płacą wpisowego.  

4) Każda drużyna posiada swojego trenera, który zgłasza drużynę i odpowiada za wszelkie sprawy 

związane z drużyną.  

5) Przed każdym meczem trener drużyny wypełnia protokół, który przekazuje sędziemu spotkania. 

6) Zgłoszenia do turnieju przyjmuje Jan Węgrzyn tel.724 -507-318 

7) Organizatorzy mogą przyznać walkower lub wykluczyć drużynę za niezastosowanie się do 

Regulaminu.  

8) Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach, powstałych w czasie gry 

(opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran, plaster, bandaż).  

9) System rozgrywek zostanie ustalony po zakończeniu zapisów. 

10) O kolejności miejsc w turnieju decyduje:   

✓ większa ilość zdobytych punktów,   

✓ wynik bezpośredniego spotkania przy dwóch zespołach z jednakową ilością punktów,   
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✓ mała tabela przy 3-ch zespołach z jednakową ilością punktów: lepsza różnica zdobytych 

bramek, większa ilość zdobytych bramek.   

11) Za zwycięstwo w meczu przyznaje się 3 punkty za remis 1, porażka 0 punktów.   

12) Istnieje możliwość zmiany systemu gry i zasad rozgrywek w zależności od 

ilości  zgłoszonych  zespołów oraz  ustaleń  Organizatora.  

13) Mecz składa się z dwóch równych części po 10 minut każda. Przerwa na zmianę stron wynosi                      

1 minutę.  

14) W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy PZPN.  

VI. Postanowienia końcowe:  

a. Wszyscy Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu obiektu 

sportowego.  

b. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać go 

podczas  rozgrywek.   

c. Do ostatecznej interpretacji powyższego Regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.   

d. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie rozgrywek.   

e. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesionych obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić    

z tego tytułu odpowiedzialności.   

f. Wszyscy uczestnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność, co deklarują  

podpisanym oświadczeniem przygotowanym przez Organizatora ( załącznik nr 1 - do pobrania 

na stronie www.mosirkk.pl). 

g. Każdy Zawodnik w pełni akceptuje regulamin zawodów.  

h. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków Zawodników w materiałach   

fotograficznych i filmowych z turnieju w celach promocyjnych. 

i. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez MOSiR 

wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i/lub filmów z turnieju na podstawie art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niniejsza zgoda nie 

jest ograniczona czasowo i terytorialnie, obejmuje wszelkie formy publikacji za pośrednictwem 

dowolnego medium w związku z popularyzacją sportu oraz organizacją i promocją turnieju. 

 

  

Organizator 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Kędzierzyn-Koźle 


