
IV Turniej Piłkarski o Puchar Przechodni  

Związku Podhalan 2020 

REGULAMIN 

 

Charakter i cel zawodów: 

- impreza sportowo-rekreacyjno-integracyjna; 

- popularyzacja sportów drużynowych wśród członków Związku Podhalan; 

- motywacja do uprawiania sportu w każdym wieku; 

- integracja pomiędzy oddziałami Związku Podhalan; 

 

Organizator zawodów: 

- Związek Podhalan Oddział Łopuszna; 

- Koło Gospodyń Wiejskich w Łopusznej; 

- Sołtys wsi Łopuszna i Rada Sołecka; 

- LKS „Przełęcz” Łopuszna 

 

Termin turnieju: 16 sierpień 2020r. (niedziela) 

Miejsce turnieju: Boisko sportowe LKS „Przełęcz” Łopuszna 

 

Informacje organizacyjne: 

- Turniej piłkarski o Puchar Przechodzi Związku Podhalan zostanie zorganizowany w formie 

pucharowej lub ligowej (każdy z każdym) w zależności od ilości drużyn zgłoszonych do 

turnieju. 

- Każdy oddział Związku Podhalan może zgłosić jedną drużynę. Drużyna może składać się 

maksymalnie z 10 zawodników (drużyny mogą być mieszane damsko-męskie). 

- Wszyscy zawodnicy biorący udział w Turnieju muszą mieć ukończone 18 lat. Nie ma 

górnej granicy wieku dla zawodników biorących udział w turnieju.  

- Wszyscy zawodnicy biorący udział w Turnieju muszą być członkami Oddziałów Związku 

Podhalan, który reprezentują. 

- Mecze będą rozgrywane w systemie 2 x 10 min. W przypadku formy pucharowej, w razie 

remisu zostanie rozegrana 5 min dogrywka, gdy i to nie przyniesie rozstrzygnięcia o 

zwycięstwie zadecyduje seria rzutów karnych. 

- W czasie meczu na boisku będzie mogło przebywać 6 zawodników z każdej drużyny 

(bramkarz + 5 zawodników w polu). Zmiany zawodników można przeprowadzać w systemie 

hokejowym. 

- Drużyny mogą wystąpić we własnych koszulkach, trykotach piłkarskich z numerami lub 

jednokolorowych koszulkach. W razie ich braku organizator zapewnia jednokolorowe 

znaczniki piłkarskie dla całej drużyny na czas rozgrywania meczu. 

- Każdy zawodnik biorący udział w Turnieju będzie mógł skorzystać z bufetu, który zapewnia 

organizator.  

- Wszystkie szczegóły dotyczące zasad i sposobu rozgrywania turnieju zostaną przedstawione 

kapitanom drużyn przez sędziów na odprawie przed turniejem. 

- Uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, na 

utrwalanie ich wizerunku na fotografiach i nagraniach wideo oraz wykorzystanie ich przez 

organizatorów do celów promocyjnych. 

- Wszyscy uczestnicy Turnieju mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego 

regulaminem. 

 



Wpisowe od drużyny: 80 zł – płatne w dniu Turnieju 

Zgłoszenia: do 9 sierpnia 2020r. – osobiście, telefonicznie lub listownie na adres: 

Związek Podhalan Oddział Łopuszna 

Mateusz Buła  

34-432 Łopuszna 

ul. Polna 10 

z dopiskiem: Turniej Piłkarski ZP 

tel. 886659055 

email: zplopuszna@wp.pl 

 

Na karcie zgłoszeń należy podać imiona i nazwiska wszystkich zawodników, daty urodzenia 

oraz miejscowość Oddziału Związku Podhalan. Karta zgłoszeń powinna być podpisana przez 

prezesa Oddziału. 

 

Uwaga! 

Ze względów organizacyjnych po dniu 9 sierpnia 2020r. jak również w dniu Turnieju nie 

będzie możliwości zgłoszenia drużyny do udziału w Turnieju. 

 

Przebieg turnieju: 

godz.: 11:00 – Msza Święta w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Łopusznej; 

godz.: 13:00 – 13:30 – Rejestracja drużyn (w biurze turnieju); 

godz.: 13:30 – 13:45 – Odprawa kapitanów drużyn; 

godz.: 13:45 – 17:00 – Rozgrywanie meczów turniejowych; 

ok. godz.: 17:00 – (w zależności od ilości drużyn) zakończenie turnieju, ogłoszenie 

zwycięzców, wręczenie nagród. 

 

Nagrody: 

- dyplomy uczestnictwa dla wszystkich Oddziałów Związku Podhalan biorących udział w 

Turnieju; 

- medale dla wszystkich zawodników z drużyn, które zajmą 1, 2 i 3 miejsce; 

- Puchar Przechodni dla zwycięskiego Oddziału Związku Podhalan; 

- statuetka dla Króla Strzelców Turnieju; 

- statuetka dla Najlepszego Zawodnika Turnieju; 

- statuetka dla Najlepszego Bramkarza Turnieju; 

- statuetka dla Najstarszego Zawodnika Turnieju;  

- statuetka dla Zawodnika „Fair Play” Turnieju; 

 

Jeżeli, któryś Oddział ZP zdobędzie Puchar Przechodni po raz trzeci, otrzymuje go na 

własność i jest fundatorem następnego pucharu. 

 

Mateusz Buła 

Prezes Związku Podhalan  

Oddział Łopuszna 


