
II Powiatowy Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w 

Piłce Nożnej – Święta Góra 2017 

20 maj 2017 roku 

I. Organizator 
1. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Piaskach. 

2. Gmina Piaski. 

3. Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu. 

II. Cel 
1. Integracja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

2. Popularyzacja piłki nożnej, jako aktywnego wypoczynku. 

III. Miejsce i termin rozgrywek 
1. Kompleks sportowy – Gmina Piaski. 

2. Termin 20 maj 2017 roku o godzinie 9:30. 

IV. Kontakt  
1. Wiesław Glapka – 609 764 678 

2. Andrzej Dorsz – 600 564 131 

3. Rafał Nowak – 607 045 654 

V. Uczestnictwo  
 

1. Startować mogą zespoły liczące, co najmniej 6, a maksymalnie 10 zawodników (4 

rezerwowych). 

2. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 

3. Kategoria wiekowa U-2001 i młodsi.  

4. Drużyny mieszane – chłopcy i dziewczynki. 

5. Posiadanie przez cały czas trwania zawodów dokumentu tożsamości oraz zaświadczenia o 

przynależności do OSP. 

6. Warunkiem uczestnictwa jest: 

a. Zgłoszenie pisemnej listy uczestników z datą urodzenia i numerem legitymacji 

szkolnej w dniu zawodów. 

b. Zgody rodziców na udział w turnieju. 

c. Zgoda na osobistą weryfikację uczestnika turnieju przez sędziego prowadzącego 

zawody. Porównanie listy uczestników z legitymacją szkolną. 

 

 

 



 

VI. Ustalenie szczegółów.  
1. W turnieju biorą udział zespoły, które rozgrywają mecze zgodnie z przedstawionymi w dniu 

turnieju zasadami. 

2. Kary – zostaną przedstawione przez sędziego w dniu zawodów. 

3. Punktacja i zasady, jakie obowiązują w kolejności w tabeli - zostaną przedstawione przez 

sędziego w dniu zawodów. 

V. Nagrody Powiatowego Turnieju MDP 
1. W dniu turnieju eliminacyjnego uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

2. Główna ceremonia wręczenia nagród nastąpi w dniu 4 czerwca 2017 roku, po mszy świętej o 

godzinie 12.00 na Świętej Górze w czasie VII Pielgrzymki Strażaków i Rodzin Strażackich.  

3. Nagrody rzeczowe dla uczestników Powiatowego Turnieju MDP 

I. Za zajęcie miejsc od I do III pamiątkowe puchary i dyplomy. 

II. Dla wszystkich zespołów pamiątkowe koszulki.  

III. Za zajęcie miejsc od I do III nagrody rzeczowe. 

IV. Statuetki oraz dyplomy pamiątkowe dla:  

a. Najlepszy bramkarz 

b. Najlepszy zawodnik 

c. Najlepszy strzelec 

VI. Postanowienie końcowe 
1. Listę zawodników oraz zgody rodziców należy dostarczyć przed rozpoczęciem zawodów.  

2. W turnieju zawodnicy biorą udział wyłącznie na własną odpowiedzialność, po podpisaniu 

oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w turnieju przez 

rodziców.  

3. Zawodnik wpisany do protokołu uważany jest za biorącego udział w meczu.  

4. Wszyscy zawodnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we 

własnym zakresie. 

5. Zabrania się udziału w zawodach zawodników pod wpływem alkoholu oraz narkotyków.  

6. Za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodnika danego zespołu lub zespół – koszty 

ich usunięcia pokrywa dana drużyna.  

7. Zabrania się dopisywania do protokołu zawodników w czasie trwania meczu, chyba, że 

zawodnik uzupełnia zespół do pełnego składu.  

8. Interpretacja powyższego regulaminu oraz wynikłe sprawy sporne rozstrzyga organizator, 

a jego decyzja jest ostateczna.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

 

 

 


