
REGULAMIN 

9 konkurencji 18. edycji Rankingu Sołectw Gminy Tarnowo Podgórne  

PIŁKA NOŻNA – 26 czerwca 2022 r., Baranowo 

 

 

1. Cel: 

- wspieranie i upowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców 

Gminy Tarnowo Podgórne,  

- wyłonienie najlepszego sołectwa Gminy w amatorskich rozgrywkach piłki nożnej. 

 

2. Organizator: 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne.  

 

3. Miejsce i termin: 

- turniej odbędzie się 26 czerwca 2022 r. na boisku OSiR w Baranowie,  

Wypoczynkowa 93a, 

- odprawa techniczna odbędzie się o godz. 9:40, 

- rozpoczęcie rozgrywek o godz. 10:00. 

 

4. Zasady uczestnictwa: 

- każde sołectwo ma prawo zgłoszenia do rozgrywek po jednej drużynie, 

- drużyny reprezentowane są wyłącznie przez mieszkańców poszczególnych sołectw 

Gminy Tarnowo Podgórne, 

- w rozgrywkach mają prawo startu kobiety i mężczyźni urodzeni w roku 2004 i 

starsze/si, osoby młodsze muszą posiadać pisemną zgodą prawnego opiekuna, 

- na czas turnieju każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania dowodu 

potwierdzającego jego tożsamość,  

- w meczu gra 5 zawodników + bramkarz, 

- drużyna może liczyć maksymalnie 10 osób, 

- zawodnicy mogą przystąpić do rozgrywek jedynie w miękkim obuwiu – 

ZABRONIONA jest gra w butach piłkarskich z lanymi korkami, 

- drużyny mogą się zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 23 czerwca br. Formularz 

można złożyć osobiście w sekretariacie OSiR w Tarnowie Podgórnym na ul. Nowej 15 

lub wysłać drogą mailową na adres: info@osir.pl 

 - sołtysi poszczególnych drużyn sołeckich wyznaczają ich kierowników, którzy są 

wyznaczeni do kontaktowania się z organizatorem, 

mailto:info@osir.pl


- kierownicy drużyn mają prawo złożyć protest do momentu rozpoczęcia meczu. 

 

5. System rozgrywek: 

- losowanie odbędzie się na odprawie technicznej, 

- czas i system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie 

podany na odprawie technicznej, 

- drużyna rozlosowana podczas odprawy technicznej, która w ciągu 10 min. nie zjawi się 

do wyznaczonego meczu będzie zdyskwalifikowana i pozbawiona punktów dla sołectwa. 

Sędzia główny nie ma prawa powtórzyć losowania. 

 

6. Przepisy gry: 

- w trakcie trwania Turnieju obowiązują przepisy PZPN. 

 

7. Postanowienia końcowe: 

- organizatorzy Turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje 

zawodników powstałe w jego trakcie, 

- organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy pozostawione na terenie OSiR w 

Baranowie organizator nie odpowiada, 

- organizator zabezpiecza piłki meczowe, 

- organizator zabezpiecza opiekę medyczną, 

- za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, OSiR nie ponosi 

odpowiedzialności, 

- wyniki turnieju będą wliczane do  klasyfikacji 18. edycji Rankingu Sołectw, 

- złamanie zapisów Regulaminu sołeckiego turnieju piłki nożnej skutkuje dyskwalifikacją, 

- sprawy sporne nie ujęte w Regulaminie Turnieju rozstrzyga organizator, 

- sędzia główny zawodów: Jacek Duszczyk. 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ ZŁOSZENIOWY 

DO TURNIEJU SOŁECTW W PIŁCE NOŻNEJ 

26 czerwca 2022 r. - Baranowo 

 

SOŁECTWO   ……………………………………………………………….. 

KIEROWNIK DRUŻYNY ……………………………………………………….………. 

 NR TEL.        ……………………………………………………………….. 

  

 

LP. 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

PODPIS 

 

UWAGI 

 

1 

   

 

2 

   

 

3 

   

 

4 

   

 

5 

   

 

6 

   

 

7 

   

 

8 

   

 

9 

   

 

10 

   

 

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem i jego przestrzeganiem. 

 

 

……………………...………                                                                                                                                                                                      

     (data i czytelny podpis kierownika drużyny) 

  


