
 

 

 

 

www.gryfgminazamosc.futbolowo.pl

 

REGULAMIN
II Turnieju im. Jana Wojtaszka 

Śp. Pan Jan Wojtaszek był długoletnim działaczem Klubu Sportowego „Echo” Zawada, oraz osob
zamojskich kręgach, nie tylko sportowych. Pan Janek był osob

wzrostu, bo mierzył zaledwie120 cm „Mały Jasio” miał niezwykle wielkie serce, zawsze ch

I.  CEL 
1) Uczczenie pamięci długoletniego działacza klubu Echo 
2) Uaktywnienie samorządowców i innych jednostek działaj

 i sportu w środowisku wiejskim.
3) Promowanie czynnego i zdrowego wypoczynku, nawi

województwami wymiana doświadcze
4) Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy 

obywatelskiej. 
5) Promocja Gminy Zamość i działalno
6) Wyłonienie najlepszych uczestników rywalizacji

II.  PROPONOWANY PRZEBIEG TURNIEJU:
Piątek 01.08.2014 rok – Zawada  
Godz. 8:30 – 9:00 Rejestracja drużyn  i weryfikacja zawodników.
Godz. 9:00 – 13:00 – Turniej chłopców –
Godz. 13:30 – 14:00 – Weryfikacja zawodników
Godz. 14:00 – 18:00 – Turniej chłopców 
Sobota 02.08.2014 rok – Zawada 
Godz. 8:30 – 9:00 – Rejestracja drużyn  i weryfikacja zawodników.
Godz. 9:00 – 13:00 – Turniej chłopców –
Niedziela 03.08.2014 rok – Zawada  
Godz. 8:30 – 9:00 – Rejestracja drużyn  i weryfikacja zawodników.
Godz. 9:00 – 13:00 – Turniej chłopców –
Godz. 13:30 – 14:30 – Rejestracja drużyn Oldbojów i weryfikacja zawodników.
Godz. 14:15 – Uroczyste Otwarcie Turnieju
Godz. 15:00 – 18:30 Turniej Oldbojów. 
Godz. 18:30 – Zakończenie i podsumowanie turnieju Oldbojów.
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REGULAMIN  
II Turnieju im. Jana Wojtaszka 

w Piłce Nożnej 

 

p. Pan Jan Wojtaszek był długoletnim działaczem Klubu Sportowego „Echo” Zawada, oraz osob
tylko sportowych. Pan Janek był osobą niezwykle lubianą przez wszystkich. Mimo niskiego 

wzrostu, bo mierzył zaledwie120 cm „Mały Jasio” miał niezwykle wielkie serce, zawsze ch

ci długoletniego działacza klubu Echo Zawada. 
dowców i innych jednostek działających na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej

rodowisku wiejskim. 
Promowanie czynnego i zdrowego wypoczynku, nawiązanie kontaktów między gminami, powiatami, 

świadczeń dotyczących działalności sportowej, kulturowej oraz społecznej.
Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy 

działalności Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego „GRYF” Gmina Zamo
Wyłonienie najlepszych uczestników rywalizacji. 

PROPONOWANY PRZEBIEG TURNIEJU:  

żyn  i weryfikacja zawodników. 
– rocznik 2004 i młodsi . 

Weryfikacja zawodników 
Turniej chłopców – rocznik 2002 i młodsi . 

żyn  i weryfikacja zawodników. 
– rocznik 2000 i młodsi.  

żyn  i weryfikacja zawodników. 
– rocznik 1998 i młodsi.  

żyn Oldbojów i weryfikacja zawodników. 
Uroczyste Otwarcie Turnieju. 

 
czenie i podsumowanie turnieju Oldbojów. 

 

II Turnieju im. Jana Wojtaszka  

p. Pan Jan Wojtaszek był długoletnim działaczem Klubu Sportowego „Echo” Zawada, oraz osobą dobrze znaną w 
ą przez wszystkich. Mimo niskiego 

wzrostu, bo mierzył zaledwie120 cm „Mały Jasio” miał niezwykle wielkie serce, zawsze chętnie służył pomocą. 

cych na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej 

ędzy gminami, powiatami, 
ci sportowej, kulturowej oraz społecznej. 

Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy działalności 

wego „GRYF” Gmina Zamość.  
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III.  ORGANIZATORZY 
1) Gmina Zamość. 
2) Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „GRYF” Gmina Zamość. 

Przy wsparciu finansowym Gminy Zamość i Starostwa Powiatowego w Zamościu. 
IV.  UCZESTNICTWO 

1) W turnieju Samorządowców mogą uczestniczyć reprezentacje „Samorządów” z terenu całej Polski złożone z 
pracowników samorządów i instytucji. 

2) W rozgrywkach Oldboyów mogą uczestniczyć zespoły złożone z zawodników, którzy ukończyli minimum 35 
lat. 

3) Organizator przewiduje uczestnictwo 8 drużyn, w każdym z turniejów. O udziale w decyduje kolejność 
zgłoszeń.  

4) Zgłoszenia do 15 lipca pod numerem telefon: 602-317-469, 602-328-637, oraz adresem e-mail: stsgryf@op.pl  
5) Drużyna liczy 12 zawodników w tym opiekunowie. 

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU 
1) Boisko trawiaste o wymiarach 25m x 42m, bramki 2m x 5m. 
2) Na boisku przebywa sześciu zawodników w tym bramkarz. 
3) W turnieju zgłoszone drużyny podzielone będą na grupy eliminacyjne. 
4) Rozgrywki eliminacyjne w grupach odbywać się będą systemem ,,każdy z każdym” według ustalonego 

terminarza. 
5) Rozgrywki będę przeprowadzane zgodnie z przepisami PZPN. 

VI.  NAGRODY 
1) Wszystkie uczestniczące drużyny dostaną okolicznościowe dyplomy. Drużyny za miejsca I-III dodatkowo 

otrzymają puchary i medale. 
2) Indywidualnie zostaną wyróżnieni: „Król Strzelców”, „Najlepszy Bramkarz”, „Najlepszy Zawodnik”  

VII.  POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
1) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i inne miejsce na terenie turnieju. 
2) Obsadę sędziowską oraz medyczną zapewnia organizator. 
3) Piłka do gry nr 5. 
4) Do zmian niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator. 
5) Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 
6) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni, oraz nie ubezpiecza uczestników od NWW. 

VIII.  PRZEPISY GRY: 
1) Punktacja w grach eliminacyjnych: zwycięstwo 3 pkt., remis 1pkt., porażka 0 pkt. 
2) O kolejności miejsc w grupach eliminacyjnych decydują: liczba zdobytych punktów, wynik bezpośredniego 

meczu, różnica bramek, większa liczba zdobytych bramek, rzuty karne do ,,złotej bramki”. 
3) Bramkarz po aucie bramkowym wprowadza piłkę do gry tylko ręką (bez ograniczeń ,,połowy boiska”).  
4) Po aucie bocznym zawodnicy wprowadzają piłkę do gry nogą z linii autowej jako rzut wolny pośredni.  
5) Wszystkie pozostałe rzuty wolne są rzutami bezpośrednimi.  
6) Na polu gry podczas meczu występuje 5 zawodników + bramkarz.  
7) Kary czasowe: 1-2 minuty lub wykluczenie do końca meczu.  Po stracie bramki przez drużynę, której 

zawodnik odbywa karę, może on wcześniej wejść na plac gry, z wyjątkiem wykluczonego do końca spotkania.  
8) Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania zmienionego obuwia (halowego) i stroju sportowego. 8. 

Liczba zmian w czasie gry jest nieograniczona.  
9)  Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów od bramki.  
10)  Zakaz wykonywania wślizgów w celu odebrania piłki (rzut wolny pośredni).  
11)  Bramkę można zdobyć bezpośrednio z rozpoczęcia gry od środka boiska.  
12)  Zawodnik winien być napomniany, gdy: -narusza przepisy gry -okazuje niezadowolenie z decyzji sędziego -

zachowuje się nie sportowo. 
13) Zawodnik zostaje wykluczony z gry, jeżeli: - zachowuje się wybitnie niesportowo ( używa obelżywych słów ) 

-będąc wcześniej upomnianym (1-2 min.) – po raz drugi zachowuje się niesportowo. 

 

Działalność klubu wspierana jest z budżetu Gminy Zamość. 


