
 

 
 
 
 
 

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie 

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

Dzień Olimpijczyka połączony 
z Turniejem Piłki Nożnej 5-cio osobowej im. Hieronima Rybickiego 

 
REGULAMIN 

 

1. Cele: 
- umożliwienie rywalizacji sportowej amatorskich drużyn piłkarskich, 
- popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim, 
- wprowadzenie masowej formy aktywności fizycznej, 
- umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym dla mieszkańców wsi, 
- propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy, 
 

2. Termin i miejsce: 
- turniej rozegrany zostanie w dniu 01.05.2018 r. (wtorek) godzina 12:00 na boisku 

sportowym w Prątnicy,  
 

3. Organizator: 
- Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie, 
- Szkoła Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy, 
 

4. Zasady Gry 
- drużyny 5-cio osobowe 4 zawodników w polu + bramkarz (zespół może liczyć do 8 

zawodników) 
- system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn 
- ilość drużyn ograniczona, decyduje data zgłoszenia (maksymalnie 16 

zespołów), 
 

5. Uczestnictwo: 
- w turnieju mogą uczestniczyć reprezentanci LZS z terenu gminy Lubawa, miasta 

Lubawa, oraz ościennych gmin, 
- każda miejscowość może zgłosić po jednej drużynie (w przypadku gdy nie będzie 

kompletu drużyn, przyjmowane będą kolejne drużyny z danej miejscowości),  
- obowiązują jednolite stroje sportowe, 
- drużyny przyjeżdżają na koszt własny, 
- aktualne badanie lekarskie oraz obowiązkowe ubezpieczenie NW, 

 
6. Nagrody: 

- za miejsca I-VI drużyny otrzymają pamiątkowe puchary,  
- zawodnicy drużyn z I – III otrzymają pamiątkowe medale, 
  

7. Zgłoszenie: 
- zgłoszenie drużyny, na załączniku nr 1, należy dostarczyć do biura GZ LZS w 
Lubawie, Fijewo 73 do dnia 23.04.2018 r. 

 



 

8. Sprawy różne: 
- wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie będą rozpatrywane na miejscu 
przez organizatora, 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie zawodników  
- organizator zapewnia posiłek dla każdego zawodnika biorącego udział w turnieju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impreza zostanie sfinansowana ze środków Gminy Lubawa w ramach realizacji  zadania 
publicznego pod tytułem: ZAPEWNIENIE AKTYWNEGO SPOSOBU SPĘDZENIA WOLNEGO 
CZASU MIESZKAŃCOM GMINY LUBAWA POPRZEZ POWIERZENIE ORGANIZACJI IMPREZ 
SPORTOWYCH.  
 


