
 
 
                                                                  
 
 
 
                                                                   
                                                              
 
 

REGULAMIN 
III 

TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 
O 

Puchar Władz Samorz ądowych Braniewa 
I 

Zarządu WZZPP 
 
 
 

 
1.  

Cel imprezy 
 
 

1. Wyłonienie najlepszej drużyny. 
2. Upowszechnianie sportu. 
3. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym. 
4. Propagowanie zasad "fair play". 
5. Popularyzacja piłki nożnej. 

 
2.        

Miejsce 
 

Boisko Orlik obok stadionu „Zatoki „ w Braniewie, ul. Botaniczna 4. 
 
3.  

Termin 
 

26 maja 2012 roku - godz. 800. 
 
4.  

Organizator 
 

Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty  
Komisja Terenowa nr 3 z/s w Braniewie. 

 
 



 
5. 

Nagrody i wyróżnienia 
 

1. I miejsce puchar Starosty Braniewskiego. 
2. II miejsce puchar Burmistrza Braniewa. 
3. III miejsce puchar Wójta Gminy Braniewo. 
4. Ostatnie miejsce puchar Zarządu WZZPP. 
5. Dla drużyn, które zajmą miejsca I-III przewidziane są również nagrody rzeczowe. 
6. Organizator przewiduje również indywidualne nagrody rzeczowe dla najlepszych 

zawodników turnieju. 
6.  

Zasady i warunki uczestnictwa 
 

1. W turnieju mogą brać udział dowolne drużyny, z tym że każdy zawodnik może 
występować tylko w jednej drużynie. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania 
dokumentu tożsamości i w razie wątpliwości zobowiązany jest okazać go 
organizatorowi. 

2.  Drużyna może składać się maksymalnie z 10 zawodników. W grze uczestniczy 7 
zawodników (6 plus bramkarz), ilość zmian nieograniczona. 

3. Wszyscy zawodnicy muszą być wpisani w formularzu zgłoszeniowym do turnieju.              
O dopuszczeniu drużyny do gry decyduje organizator.  

4. Drużyna musi posiadać własne, jednolite stroje sportowe. 
5. Organizator ma prawo zdyskwalifikować drużynę w przypadku stwierdzenia 

wprowadzenia do gry zawodnika niezgłoszonego uprzednio na formularzu 
zgłoszeniowym, bądź podania przez kapitana drużyny danych niezgodnych z prawdą. 

6. Wpisowe w wysokości 150 zł od drużyny należy wpłacać na rachunek bankowy                           
WZZPP nr 18 1020 5226 0000 6102 0223 3906 z dopiskiem „Turniej” w terminie do 
30 04 2012 r. 

7. 
Sprawy organizacyjne 

 
1. Mecze rozgrywane są według harmonogramu przygotowanego przez organizatora. 
2. Zawodnicy i poszczególne drużyny odpowiadają materialnie za szkody przez nie 

wyrządzone na obiekcie sportowym. 
3. Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy i kontuzje 

zawodników powstałe  w trakcie turnieju.  
4. W przypadku rażącego złamania regulaminu przez jednego z zawodników Organizator 

ma prawo wykluczenia całej drużyny. 
5. Zawody rozgrywane będą na boisku typu „orlik”‘ o sztucznej nawierzchni. 
6. Szczegółowy harmonogram rozgrywek, oraz czas ich zakończenia  uzależniony jest od 

ilości drużyn i zostanie przedstawiony w dniu zawodów. 
7. W ramach wpisowego Organizator zapewnia: 

   -obsługę sędziowską. 
   -ubezpieczenie NNW 
   -napoje chłodzące 

               -wspólne ognisko wraz z posiłkiem po zakończeniu turnieju               
8. Dla drużyn zamiejscowych, po wcześniejszym uzgodnieniu i uiszczeniu przedpłat,         

organizator zapewnia noclegi i wyżywienie. Szacunkowy koszt jednego noclegu    
wraz z pełnym  wyżywieniem ok. 100 zł od osoby. 

9. Wszelkiego rodzaju kwestie sporne ostatecznie rozstrzyga Organizator turnieju. 
10. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Przewodniczący Komisji Terenowej nr 3 

WZZPP Józef Grabarczyk tel. 519-064-109  mail: jozefgrabarczyk@wzzpp.pl 


