Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie
Fijewo 73, 14-260 Lubawa, Tel (089) 645-54-27 Fax (089) 645-54-27

Gminny Festyn Sportowy połączony
z Turniejem Piłki Nożnej dla dzieci na zakończenie wakacji
REGULAMIN

1.

CEL IMPREZY

2.

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

A) cele główne:
 działania profilaktyczne – sport jako alternatywa wobec patologii,
 kontynuacja współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi na rzecz
aktywizacji sportowej społeczności Gminy Lubawa oraz okolic,
 popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Lubawa i okolic,
B) cele szczegółowe:
 krzewienie kultury fizycznej
 umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym dla mieszkańców Gminy,
 wprowadzenie masowej formy aktywności ruchowej,
 integracja społeczeństwa Gminy Lubawa,
 wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej,
 edukacja poprzez zabawę,
 promowanie zdrowego stylu życia,
 promocja działań, które sprzyjają lepszemu wykorzystaniu obiektów sportowych w Gminie
Lubawa.
A) termin imprezy:
 turniej rozegrany zostanie dnia 12 sierpnia 2018 roku, start zawodów godzina 14:00 (o
godzinie 13:30 zbiórka opiekunów, omówienie zasad oraz losowanie grup),
B) miejsce imprezy:
 boisko sportowe w Łążynie,

3.

ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY

4.

KONKURENCJE
A. KONKURENCJA GŁÓWNA – PIŁKA NOŻNA

A) Organizator główny:
 Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie,
B) Współorganizatorzy:
 Gmina Wiejska Lubawa,
 Rada Sołecka w Łążynie,
 LZS AVISTA Łążyn,
 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążynie,











Turniej piłki nożnej 6-cio osobowej (5 zawodników w polu + bramkarz),
zgłoszona drużyna z danego sołectwa może liczyć do 10 zawodników (każdy zawodnik
musi być mieszkańcem danego sołectwa),
czas gry zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych zespołów,
rzut karny z odległości 7 metrów,
bramki o wymiarach 5x2 metra,
kary dla zawodników zgodnie z przepisami PZPN,
drużyna zobowiązana jest do rozgrywania spotkań w jednolitych strojach,
podczas gry nie obowiązują spalone,
przy rozpoczęciu gry od środka można wykonać bezpośredni strzał na bramkę,



system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.

B. KONKURENCJA DODATKOWA – SLALOM POMIĘDZY TYCZKAMI Z PIŁKĄ



Każdy zawodnik pokonuje wyznaczony odcinek slalomem prowadząc piłkę nogą,

 Zawodnicy startują jeden po drugim,
 Slalom sprawnościowy na dystansie 2x15 m

 Łączny czas wszystkich zawodników decyduje o miejscu zespołu w konkurencji,
 W przypadku gdy drużyna liczy np. 8 zawodników, 2 z nich startuje dwukrotnie,

5.

UCZESTNICTWO:

6.

ZGŁOSZENIA:

7.

NAGRODY:

8.

ZASADY FINANSOWANIA:

9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 w zawodach mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2005-2012,
 uczestnicy muszą być mieszkańcami danego sołectwa (w przypadku stwierdzenia,
że w drużynie występuje zawodnik niebędący mieszkańcem danego sołectwa zespół
zostanie wycofany z zawodów),
 mogą być to drużyny mieszane (dziewczynki i chłopacy),
 Drużynę z danego sołectwa należy zgłosić w terminie do dnia 03 sierpnia 2018 r.
w biurze Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie, Fijewo 73, 14-260 Lubawa (druk
zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu),
 Wraz ze zgłoszeniem drużyny do zawodów należy dostarczyć zgody rodziców każdego
dziecka (zgoda rodzica stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu),
 za zajęcie miejsc I-III, w konkurencji głównej, drużyny otrzymają pamiątkowe puchary,
pozostałe ekipy statuetki. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale (rodzaj
medalu w zależności od zajętego miejsca),
 za zajęcie miejsc I-III, w konkurencji dodatkowej zawodnicy drużyn otrzymają medale,
 najlepszy strzelec oraz bramkarz, w konkurencji głównej otrzymają pamiątkowe statuetki.
 drużyny przyjeżdżają na koszt własny,
 organizator zapewnia posiłek dla wszystkich zgłoszonych zawodników biorących udział
w Festynie,
 Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Gminnemu Zrzeszeniu LZS
w Lubawie jako głównemu organizatorowi.

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.

