
 

Regulamin Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Gołuchów z okazji 10 lecia ORLIKA 

 
 
Gołuchów 15.05.2022. Boisko „ ORLIK „ w Gołuchowie godzina 10:00 

 
Kategoria OPEN 

 
Organizator- Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu. 
 
1. Zgłoszenia drużyn poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na 
stronie internetowej  www.gotis.pl zakładka wydarzenia Turniej ORLIK 
na adres mailowy:  kierownik@gotis.pl  do dnia 12 maja 2022r. 
 
2.Uczestnikami turnieju mogą być osoby które ukończyły 15 rok życia 
oraz osoby pełnoletnie uprawiające piłkę nożną amatorsko.  
W turnieju mogą uczestniczyć także zawodnicy uczestniczący w 
rozgrywkach prowadzonych przez WZPN.  

 
Za zgody pełnoprawnych opiekunów osób niepełnoletnich biorących 
udział w zawodach odpowiadają kierownicy/opiekunowie drużyn. 
 
3.Turniej ma charakter zawodów towarzyskich. 
 
4.Zasady i przebieg turnieju: 
 
- zespoły grają systemem każdy z każdym lub grupach w zależności od 
ilości zgłoszonych drużyn 

-zespół może liczyć max.10 zawodników 

-na boisku może przebywać jednocześnie 5-ciu zawodników + bramkarz 

-zmiany w strefie zmian w systemie hokejowym 

-czas gry uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn 

-kary minutowe 

-piłka nr 5 

-za zwycięstwo 3pkt, remis 1pkt, porażka 0pkt 
 
 
5.Klasyfikacja końcowa turnieju. 
 
o kolejności zajętych miejsc decyduje : 
a/ większa liczba zdobytych punktów 

http://www.gotis.pl/
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b/bezpośrednie spotkanie 

c/ lepsza różnica bramek 

d/większa liczba zdobytych bramek 

e/rzuty karne 

 

6. W sprawach nie ujętych w w/w regulaminie zastosowanie mają 

przepisy gry w piłkę nożną . 

 

7.Organizator zastrzega sobie prawo właściwego tylko sobie interpretacji 

regulaminu turnieju. 

 

8.Odpowiedzialność za uczestników turnieju: 

ubezpieczenie, oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającą grę w 

turnieju spoczywa na opiekunach/kierownikach drużyn.  

Organizator nie bierze odpowiedzialności za ich brak bądź nie 

dopełnienie. 

 

9.Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu sportowego w Gołuchowie 

na którym odbywać będą się zawody organizator nie odpowiada. 

 

10. Nagrody : Każdy zespół biorący udział w turnieju otrzyma 

pamiątkowy puchar. 

 

Administratorem danych osobowych jest Gołuchowski Ośrodek Turystyki 

i Sportu w Gołuchowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu 

organizacji Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Gołuchów z 

okazji 10 lecia ORLIKA , na podstawie art.6 ust.1 lit.b Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Więcej 

informacji, na temat przetwarzania danych osobowych oraz 

przysługujących Pani/Panu praw z tego tytułu, uzyskają Państwo na 

stronie internetowej www.gotis.pl lub w siedzibie Administratora. 
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