
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  O PUCHAR WÓJTA GMINY BRODY 

BRODY 19.06.2022 

 

1. TERMIN/MIEJSCE 

19 czerwca 2022r.  Boisko Sportowe w Brodach; godz. 09:00 

2. ORGANIZATOR 

            Wójt Gminy Brody 

            Centrum Kultury  i Rekreacji w Brodach 

 

3 .CEL IMPREZY 

-popularyzacja piłki nożnej w gminie 

-stworzenie możliwości spędzenia czasu wolnego 

-integracja mieszkańców 

-umożliwienie rywalizacji sportowej drużyn piłkarskich 

-Propagowanie i upowszechnianie zdrowego stylu życia 

4. ZGŁOSZENIA/OPŁATA TURNIEJOWA 

   Zgłoszenia telefonicznie pod nr tel.  517-747-420 do  13 czerwca 2022.  

Wpisowe (w kwocie 160 zł)  za udział w turnieju należy wpłacać  na podany niżej nr konta 

 ( tytuł przelewu: opłata turniejowa, nazwa drużyny) najpóźniej do 13.06.2022r. 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.SYSTEM ROZGRYWEK 

-  System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie ustalony przez                                                                    

organizatorów  i podany kapitanom  drużyn w dniu turnieju. 

6. UCZESTNICY/SPRAWY ORGANIZACYJNE 

-Turniej ma charakter otwarty 

-Turniej rozgrywany jest na jednym boisku 



-Organizator zapewnia korzystanie z szatni 

-Zespoły rywalizują w 8 osobowych składach ( bramkarz i pięciu zawodników w polu), 2 zawodników 

rezerwowych; drużyną opiekuje się kapitan, który działa w jej imieniu 

-Kapitan drużyny zobowiązany jest dostarczyć organizatorom w dniu turnieju listę zgłoszeniowa 

zawodników wraz z ewentualnymi oświadczeniami rodzica/opiekuna prawnego ( do pobrania 

załącznik) 

- Zawodnik może grać tylko w jednej drużynie 

-Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) startują w turnieju wyłącznie po złożeniu pisemnej 

zgody od opiekuna prawnego ( do pobrania  załącznik ) 

-Zespoły powinny posiadać jednolite stroje 

-Drużyny występujące w rozgrywkach podlegają ubezpieczeniu organizatora (NNW) 

 - Za pozostawione rzeczy wartościowe w szatni oraz za uszkodzenia w szatni oraz hali    

sportowej odpowiadają  trenerzy lub kierownicy poszczególnych drużyny. 

-  W przypadku wycofania się z rozgrywek z jakiejkolwiek przyczyny rozgrywki zostają 

przyspieszone o czas nierozegranych zawodów 

-Udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. 


