
  REGULAMIN  

1. Mistrzostw Powiatu Raciborskiego 1 vs 1 w piłce nożnej chłopców  

w rocznikach 2008, 2009, 2010 r. 

 
Organizator: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Partner wydarzenia: 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

 

Data i miejsce:  

16.08.2020 r. (niedziela), od godz.. 10:00;  Stadion Miejski, ul. Zamkowa 4 

 

Cel imprezy:  

Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci w myśl maksymy: „Mały sport- wielka radość”, propagowanie idei 

wychowania przez sport, możliwość rozwoju dla dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo, wymiana doświadczeń 

szkoleniowych i organizacyjnych. 

 

Uczestnictwo w turnieju głównym – „Załóż siatę i strzel gola” 

- W każdej kategorii wiekowej może wziąć udział maksymalnie 32 uczestników.  

- Rywalizacja w turnieju głównym odbędzie się systemem pucharowym. 

- Klub może maksymalnie wystawić po trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej.   

 

Zasady turnieju: 

- pole gry 4m x 4m 

- czas gry max 2 min 

- punktacja: założenie „siatki” – 2 pkt., zdobycie gola 1 pkt., Zdobycie 3 pkt. kończy pojedynek 

- w przypadku remisu, po dwóch minutach o zwycięstwie zdecyduje konkurs żonglerki. 

   

Dodatkowe konkurencje: 

- Rzut karny w sektory ( 4 próby) 

- Konkurs żonglerki 

- Bieg na 400 m 

- Spinner rowerowy – 1500 m na czas   

 

Nagrody: pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników, drobne upominki dla najlepszych zawodników. 

 

Sprawy organizacyjne: 

 Wszystkich trenerów obowiązuje posiadanie zgody rodzica, bądź opiekuna prawnego na udział w 

zawodach, podpisanej klauzuli informacyjnej do przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenia o 

stanie zdrowia za co odpowiadają opiekunowie drużyn. 

 Trenerzy, opiekunowie będą proszeni o pomoc w przeprowadzeniu turnieju. 

 Udział w zawodach jest bezpłatny 

 Decyzje w sprawach spornych, nie ujętych w niniejszym regulaminie, podejmuje organizator. 

 Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub wypadki losowe 

poniesione przez uczestników turnieju. 

 Organizator nie bierze odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni. 

 Organizator zapewnia wodę dla uczestników turnieju. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 

 Zawody prowadzi sędzia OZPN. 

 

Zgłoszenia: 

- mail: sport@powiatraciborski.pl, imprezy@osirraciborz.pl, - w treści maila podajemy: imię, nazwisko                    

oraz rocznik zawodnika 

- zgłoszenia przyjmowane będą do 31.07.2020 r. 

- kontakt: Piotr Kielar – 32/4597309 lub Tomasz Bieliński – 693-368-377 
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