
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

GOLD GAME CUP 

NOWA RUDA 01-02/grudzień/2018 
 

1. ORGANIZATOR 

 
- Fundacja Game Sport 

 

2. UCZESTNICY I TERMINY ZAWODÓW 

 
01-02.12.2018 r 
Roczniki 2006-07  (Młodzik ) – 8 zespołów 
Roczniki 2008-09 ( Orlik ) – 10 zespołów 
 

3. MIEJSCE ZAWODÓW  

 

- Centrum Turystyczno-Sportowe w Nowej Rudzie ul. Kłodzka 16 

 

4. SYSTEM ROZGRYWEK I ZASADY GRY  

 
- Turniej odbywa się na jednym boisku i dwóch halach,  
66 m x 89 m ze sztuczną nawierzchnią – Młodzik 
23,5 m x 50 m ze sztuczną nawierzchnią – Orlik 
 
- System zawodów 
 
Młodzik – 210 minut gry 
 8 drużyn, system każdy z każdym.  
 Mecze trwają 1 x 30 minut 
- Zmiany hokejowe. 
- auty wprowadzane rękami. 
- Zespoły składają się z min. 14 zawodników. Ilość zawodników podczas gry 1+8. 
- Obowiązuje przepis o spalonym. 
- Szczegółowe przepisy uzgodnią trenerzy z sędzią na odprawie przed turniejem.   
 
Orlik – 162 minuty gry 
 10 drużyn, system każdy z każdym.  
 Mecze trwają 1 x 18 minut bez przerwy 
- Zmiany hokejowe. 
- auty wprowadzane nogą podaniem. 
- Zespoły składają się z min. 12 zawodników. Ilość zawodników podczas gry 1+5  
- Szczegółowe przepisy uzgodnią trenerzy z sędzią na odprawie przed turniejem.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis trenera drużyny 

 

 

…………...……………………… 



5.  O KOLEJNOŚĆI W ROZGRYWKACH DECYDUJE 

  
- większa liczba zdobytych punktów  
- bezpośredni mecz pomiędzy zainteresowanymi drużynami  
- przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica strzelonych i straconych bramek 
- większa ilość strzelonych bramek 
- dodatkowa tabela w przypadku trzech i więcej zespołów z taką samą ilością punktów   
                                                                                                                                                                                                 

6. KARY I PRZEWINIENIA 

 
Przewiduje się kary czasowe od 1 minuty do 2 minut w zależności od charakteru popełnionego przewinienia. W przypadku 
wybitnie niesportowego zachowania możliwe jest wykluczenie zawodnika do końca meczu.  

 

7. NAGRODY 

 
- Drużyny sklasyfikowane na miejscach 1-3 otrzymują puchary. 
- każdy zawodnik otrzymuje medal ( niezależnie od miejsca). 
- nagrody indywidualne:  
*statuetka dla najlepszego zawodnika 
* statuetka dla najlepszego bramkarza 
* statuetka dla najskuteczniejszego zawodnika. 
* nagroda dla najlepszego zawodnika z każdej drużyny. 
 

8. SPRAWY RÓŻNE ORGANIZACYJNE 

 
- Drużyny biorące udział w turnieju zobowiązane są do ubezpieczenia swoich zawodników oraz osób towarzyszących na 
wypadek kontuzji, kradzieży i odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności z tego tytułu. 
- Każda drużyna powinna posiadać trenera-opiekuna, który weźmie na siebie odpowiedzialność za zachowanie zawodników i 
ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego ich zachowania 
- Uczestnicy mają zapewnione noclegi + wyżywienie( sob: obiad i kolacja, nd: śniadanie i obiad ), nielimitowane korzystanie z  
Aquaparku w godz. 10:00-21:00.  
- W sprawach dotyczących przepisów gry, a nieujętych regulaminem, obowiązują przepisy PZPN.  
- Opiekunowie poszczególnych drużyn zobowiązani są do przedstawienia niniejszego regulaminu zawodnikom swoich drużyn             
oraz potwierdzenie własnoręcznym podpisem akceptacji zawartej w nim treści. 
- Istnieje możliwość zakwaterowania drużyn wraz z pełnym wyżywieniem od piątku – koszt 250 zł.             
- Przyjazd drużyn minimum godzina przed pierwszym swoim meczem. 
 
 

Zgłoszenia na turniej: 

Wroński Miłosz 

Mail – turnieje.game@gmail.com 

Tel – 604 166 953 

 

W zgłoszeniu należy podać: Nazwę drużyny, kategorię wiekową, oraz nr telefonu trenera. 
 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W TURNIEJU WYNOSI 160 zł ZA ZAWODNIKA (01-02.2018) 

LUB 250 ZŁ ZA ZAWODNIKA (30.11-02.12.2018) 

 

 PŁATNE NA RACHUNEK:  

Fundacja Game Sport - 61 1140 2004 0000 3302 7512 0412 
 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje data zgłoszenia i dokonania opłaty w wysokości min 1000 zł za drużynę. 
 

 

 

 

                                                                                                                                                  Data i podpis trenera drużyny 

 

 

 

………………………………………. 



 

 

 

 

„Organizatorzy, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i 
organizacją zawodów z cyklu „GAME CUP” nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody 
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy startują na 
własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. 
Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od 
organizatorów lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do 
wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów. 
Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponoszenia 
odpowiedzialności za wypadki losowe spowodowane przeze mnie lub mój sprzęt podczas dojazdu na 
zawody, w trakcie ich trwania jak i powrotu z nich, przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz 
warunków Regulaminu oraz przepisów odnoszących się do zawodów, pozostawienie sprzętu na terenie 
zawodów na własne ryzyko. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. 
zawodach. Materiały zdjęciowe, filmowe i inne promocyjne, wywiady zawierające mój wizerunek, a także 
wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie przez organizatorów na wszystkich 
polach ekspozycji. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami Regulaminu 
Zawodów i zawodów oraz go akceptuję, oświadczam iż mój stan zdrowia pozwala na start w zawodach, a 
formularz zgłoszeniowy wypełniłem zgodnie z prawdą oraz kompletnie.” (W przypadku startu młodzieży 
poniżej 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego). 
 
 

LISTA ZAWODNIKÓW drużyna ………………………………… 
 

 
1 – NAZWISKO I IMIĘ …………………………………………………….  NR ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 

 
2 – NAZWISKO I IMIĘ …………………………………………………….  NR ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 

 

3 – NAZWISKO I IMIĘ …………………………………………………….  NR ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 
 

4 – NAZWISKO I IMIĘ …………………………………………………….  NR ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 

 
5 – NAZWISKO I IMIĘ …………………………………………………….  NR ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 

 

6 – NAZWISKO I IMIĘ …………………………………………………….  NR ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 
 

7 – NAZWISKO I IMIĘ …………………………………………………….  NR ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 

 
8 – NAZWISKO I IMIĘ …………………………………………………….  NR ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 

 

9 – NAZWISKO I IMIĘ …………………………………………………….  NR ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 
 

10 – NAZWISKO I IMIĘ …………………………………………………….  NR ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 

 
11 – NAZWISKO I IMIĘ …………………………………………………….  NR ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 

 

12 - NAZWISKO I IMIĘ …………………………………………………….  NR ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 
 

13 – NAZWISKO I IMIĘ …………………………………………………….  NR ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 

 
14 – NAZWISKO I IMIĘ …………………………………………………….  NR ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 

 
15 – NAZWISKO I IMIĘ …………………………………………………….  NR ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 

 

16 – NAZWISKO I IMIĘ …………………………………………………….  NR ……..   PODPIS RODZICA/OPIEKUNA ……………… 

 

  

 NAZWISKO I IMIĘ TRENERA ……………………….  NR Tel  ……………… e-mail ………………………………….. 

 

 

                                                                                                                                                    Data i podpis trenera drużyny 

 

…………...……………………… 


