
REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW GMINY BRODY 

W PIŁCE HALOWEJ 

KRYNKI 27.02.2022r. 

 
Postanowienia ogólne: 

Celem rozgrywek XIX Otwartych  Mistrzostw Gminy Brody w Piłce Halowej jest 

popularyzacja halowej piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Brody oraz powiatu 

starachowickiego, jako formy aktywnego wypoczynku. Mistrzostwa odbywać się będą w hali 

sportowej w Krynkach ul. Szkolna 1 . 

 

1. Organizatorem XIX Otwartych Mistrzostw Gminy Brody w Piłce Halowej jest  Centrum 

Kultury i Rekreacji w Brodach. 

2. Każda drużyna, zobowiązana jest przed rozpoczęciem turnieju, dostarczyć  imienną listę 

zawodników  uczestniczących w rozgrywkach. Każdy zawodnik musi dostarczyć podpisane 

oświadczenie COVID wraz z numerem telefonu (do pobrania) 

3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć zgodę na udział w rozgrywkach 

podpisane przez rodziców. 

4 . Wpisowe (w kwocie 150 zł)  za udział w turnieju należy wpłacać  na podany niżej nr konta  

( tytuł przelewu: opłata turniejowa, nazwa drużyny) najpóźniej do 20.02.2022r. na numer 

konta:  

CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BRODACH 

 Nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy  
54 8518 0006 2003 0021 4973 0001 
    Drużyny które dokonają wpłaty po ww. terminie nie będą brały udziału w losowaniu 

grup, wpłata zostanie zwrócona na konto z którego dokonano przelewu. 

    Drużyna, która dokona wpłaty turniejowej w terminie a nie zgłosi się na rozgrywki, 

nie będzie miała zwróconej opłaty turniejowej. 

5. Drużyny które nie dokonają wpłaty turniejowej zostaną wykreślone z listy turniejowej.  

6. Drużyny przystępujące do gry powinny posiadać jednolite stroje. 

7. Zawodnikowi zgłoszonemu  do składu  jednej drużyny  nie wolno występować podczas 

turnieju w składzie innej drużyny . 

8. Zawodnicy występują w obuwiu halowym. 

9. Drużyny występujące w rozgrywkach podlegają ubezpieczeniu organizatora (NNW) 

10. Za pozostawione rzeczy wartościowe w szatni oraz za uszkodzenia w szatni oraz hali 

sportowej odpowiadają  trenerzy lub kierownicy poszczególnych drużyny. 

11. System rozgrywek będzie ustalony po zgłoszeniu się wszystkich drużyn w dniu 

rozgrywek. 

12. W przypadku, gdy zawody, które  muszą zostać rozstrzygnięte ( mecz o 1 miejsce, mecz o      

3 miejsce, półfinały ) zakończą się remisem, wykonuje się rzuty karne.     

13. Punktacja: za zwycięstwo- 3 pkt., za remis- 1 pkt., za porażkę- 0pkt. 

14. Drużyny, które zajmą miejsca 1-3 otrzymają puchary, a każda drużyna pamiątkowy 

dyplom.  

15. W sprawach spornych interpretacja należy do organizatora. 

16. W przypadku wycofania się z rozgrywek z jakiejkolwiek przyczyny rozgrywki zostają 

przyspieszone o czas nierozegranych zawodów. 

17. W przypadku konieczności zmiany terminu turnieju,( z przyczyn pandemicznych, z winy 

po stronie organizatora) drużyny które zgłoszą rezygnację,  będą miały zwróconą opłatę 

turniejową. 

17. Udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. 



 


