
 

 

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie 

Fijewo 73, 14-260 Lubawa, Tel (089) 645-54-27 Fax (089) 645-54-27 

 

REGULAMIN 

II Edycja 

Mikołajkowy Otwarty Turniej Piłki Nożnej Halowej  

OLD BOYS o Puchar Wójta Gminy Lubawa 

I cel: 

- propagowanie aktywności fizycznej,   

- wyłonienie najlepszej drużyny OLD BOYS w halowej piłce nożnej, 

- integracja mieszkańców, 

II Organizator: 

- Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie, tel. 89 645-54-27, e-mail: lzs@gminalubawa.pl , 

III Termin i miejsce: 

- Turniej odbędzie się dnia 16.12.2017 r. (sobota) o godzinie 15:30 w hali sportowej  

w Złotowie (15:15 omówienie zasad i ustalenie systemu gier),  

IV Uczestnictwo: 

- prawo startu mają tylko i wyłącznie mężczyźni w wieku 35 lat (rocznik 1982 i starsi),  

- ilość zawodników: 4 na boisku (bramkarz + 3 zawodników). Zespół może liczyć 

maksymalnie 8 zawodników, 

V System rozgrywek: 

- system rozegrania turnieju uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn, 

- składy drużyn muszą być dostarczone do dnia 08.12.2017 r. do biura Gminnego Zrzeszenia 

LZS w Lubawie, Fijewo 73 (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), 

- do zawodów zostanie zakwalifikowanych maksymalnie pierwszych 8 zespołów.  

 

mailto:lzs@gminalubawa.pl


VI Nagrody: 

- najlepsze drużyny (I-III) otrzymają puchary i medale, pozostałe zespoły statuetki, 

- prowadzona będzie klasyfikacja najlepszego strzelca i bramkarza, 

VII Sprawy różne: 

- wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozpatrywane będą na miejscu przez 

organizatora i komisję sędziowską, 

- zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań 

zdrowotnych do wzięcia udziału w turnieju, 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje i koszty leczenia wynikłe  

z udziału w zawodach, 

- zawodników obowiązuje strój i obuwie sportowe, 

- zawodnicy muszą posiadać na turnieju dowód osobisty (w razie weryfikacji danych), 

- organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników zawodów 

- organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników od NW na czas turnieju. 

 

 

 

 

 

Impreza zostanie sfinansowana ze środków Gminy Lubawa w ramach realizacji  zadania 

publicznego pod tytułem: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ -

 ZAPEWNIENIE AKTYWNEGO SPOSOBU SPĘDZENIA WOLNEGO CZASU MIESZKAŃCOM 

GMINY LUBAWA POPRZEZ POWIERZENIE ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH 

 


