
 

 
 
 
 

 
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie 

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

Piknik Sportowo-Rekreacyjny 
„SPORT ŁĄCZY POKOLENIA” połączony  

z Turniejem Piłki Nożnej dla Dzieci oraz Turniejem Piłki Nożnej OLD BOYS 
 

REGULAMIN 

 

1. Cel: 

- popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców gminy Lubawa i okolic,  
- kontynuacja współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi na rzecz 
aktywizacji sportowej społeczności Gminy Lubawa oraz okolic, 
- integracja mieszkańców, 
- krzewienie kultury fizycznej, 
- umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym dla mieszkańców gminy, 
- wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej,  
 
2. Organizator: 

- Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie, 
- Gmina Wiejska Lubawa, 
- Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich,  
- Rada Sołecka w Łążynie,  
- Ludowy Zespół Sportowy AVISTA Łążyn, 
- Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążynie,   
 
3. Termin i miejsce: 

- Piknik odbędzie się dnia 07.10.2018 r. (niedziela) na boisku sportowym w 
Łążynie: 
a) start turnieju dla dzieci – 12:00  
b) start turnieju OLD BOYS – 15:00    
 
4. Uczestnictwo: 

a) TURNIEJ DLA DZIECI: 
- w zawodach mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2005-2012, 
- muszą to być mieszkańcy danego sołectwa,  
- mogą być drużyny mieszane (dziewczynki i chłopcy),  
- drużyna może liczyć do 10 zawodników (podczas gry 5 zawodników z pola + 
bramkarz) 
b) TURNIEJ OLD BOYS: 
- w zawodach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 1983 roku (35 lat) i starsi, 
- drużyna może liczyć do 10 zawodników (podczas gry 4 zawodników z pola + 
bramkarz) 



 

 
 
5. System rozgrywek: 

- system rozegrania poszczególnych turniejów uzależniony będzie od ilości 
zgłoszonych drużyn, 
- składy drużyn muszą być dostarczone do dnia 01.10.2018 r. do biura Gminnego 
Zrzeszenia LZS w Lubawie, Fijewo 73 (TURNIEJ DLA DZIECI załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu, TURNIEJ OLD BOYS załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu).  
- do poszczególnych zawodów zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 
pierwszych 8 zespołów.  
 
6. Nagrody: 

a) TURNIEJ DLA DZIECI: 

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

medale,  

- prowadzona będzie klasyfikacja najlepszego strzelca i bramkarza, 

b) TURNIEJ OLD BOYS: 

- najlepsze drużyny (I-III) otrzymają puchary i medale, pozostałe zespoły statuetki, 
- prowadzona będzie klasyfikacja najlepszego strzelca i bramkarza, 
 
7. Sprawy różne: 

- wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozpatrywane będą na miejscu 
przez organizatora i komisję sędziowską, 
- 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, 
- po zakończeniu turnieju wspólny posiłek.  
 
 
 
 
 
 
 

 


