
Regulamin  

Turnieju Piłki Nożnej Sołectw Gminy Bulkowo 

w ramach X Dni Bulkowa 

4 czerwca 2022 r. (sportowa sobota) 

1. Cel:  

1. Popularyzacja gry w piłkę nożną. 

2. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

3. Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji wśród dorosłych.  

 

2. Organizatorzy: 

- Wójt Gminy Bulkowo, 

- Klub Sportowy „ZJEDNOCZENI” Bulkowo. 

 

3. Termin i miejsce:  

1. 04.06.2022 r. – Gminny Stadion Piłki Nożnej w Bulkowie (ul. Szkolna 2A). 

2. Rozpoczęcie turnieju – godz. 9.00. 

 

4. Uczestnictwo:  

1. Prawo startu mają drużyny składające się z zawodników danego sołectwa z terenu gminy Bulkowo. 

2. Ilość zawodników w drużynie: min. 5 – max. 10, bez względu na płeć. 

3. Maksymalna ilość drużyn: 16. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

4. W turnieju mogą uczestniczyć tylko mieszkańcy gminy Bulkowo. 

5. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez 

Sołtysa. 

6. W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa 

spotkanie walkowerem. 

7. Uczestnikiem turnieju mogą być osoby powyżej 16-tego roku życia.  

8. Osoby niepełnoletnie dostarczają Organizatorowi w formie pisemnej zgody na udział prawnego 

opiekuna osoby niepełnoletniej. 

 

5. Zgłoszenia:  

1. Zgłoszenia drużyn należy dostarczyć na formularzu zgłoszeniowym do Organizatorów Turnieju (Urząd 

Gminy Bulkowo, pokój nr. 10 lub e-mail: a.staniszewska@bulkowo.pl). 

2. Zgłoszenie drużyny dokonuje Sołtys danej wsi lub osoba przez niego wyznaczona, a także Członek Rady 

Sołeckiej. 

3. Zgłoszenia na karcie zgłoszeniowej w formie pisemnej/elektronicznej przyjmowane będą do dnia 16 maja 

2022 r. 

 

6. Klasyfikacja:  

1. Turniej rozegrany zostanie systemem każdy z każdym lub w grupach,  

w zależności od liczby zgłoszonych drużyn. 

2. Czas meczu zależeć będzie od liczby zgłoszonych drużyn.  

3. O zajętym miejscu decyduje:  

▪ ilość zdobytych punktów ( wygrana 3 pkt., remis 1 pkt., przegrana 0 pkt.) 

▪ przy równej ilości punktów decyduje: 

wynik bezpośredniego spotkania, 

▪ kolejno stosunek goli – zdobytych do straconych,  

▪ większa liczba bramek zdobytych. 

4. Mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli: drużyna nie ma pięcioosobowego składu, drużyna nie stawi 

się na mecz bądź w drużynie grał nieuprawniony zawodnik. 

 

7. Za naruszenie przepisów gry w piłkę nożną obowiązują następujące kary:  

1. 2 minuty – za pierwsze naruszenie przepisów meczu oraz słowa niecenzuralne,  

2. 5 minut – za każde kolejne naruszenie przepisów meczu,  

3. Czerwona kartka dyskwalifikująca zawodnika do końca meczu, w którym kartkę otrzymał i w meczu 

następnym za rażące naruszenie zasad gry w piłkę nożną, 

4. Za niesportowe zachowanie (rękoczyny, wyzwiska, wulgarne zachowanie wobec sędziego i zawodników 

itp.) obowiązują następujące kary: 

- czerwona kartka dyskwalifikująca zawodnika do końca meczu, w którym kartkę otrzymał i w meczu następnym,  

- decyzją organizatora – wykluczenie z dalszych rozgrywek.  

 

8. Postanowienia końcowe:  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz zagubienia, 

uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników. 

2. Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i organizatorem. 

3. Mecze rozgrywane są wg zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania. 

4. Podczas turnieju obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych. 

5. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub za prośbą 

organizatora ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek. 

6. Zawody odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN. 

7. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny. 

8. Obsługę sędziowską zapewnia Organizator.  

9. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator. 

10. W sprawach turnieju można kontaktować się pod nr tel. 24 /265-20-13 w. 23 (Aleksandra Staniszewska). 

 

 

 

Sołtys  ..................................................................           ...............................................  

                                                                            Imię i nazwisko                                         Numer tel. 



 

 

 

…………………………………..                    

Miejscowość, data 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Turniej Piłki Nożnej Sołectw Gminy Bulkowo 

w ramach X Dni Bulkowa 

4 czerwca 2022 r. (sportowa sobota) 

 

 

SOŁECTWO (nazwa)...................................................................................................  

 

Oświadczam, że w Turnieju Piłki Nożnej Sołectw Gminy Bulkowo w ramach X Dni Bulkowa uczestniczę z własnej woli. Jestem 

zdrowy i nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych i medycznych do mojego uczestnictwa w rozgrywkach.  

 

Nie będę rościł pretensji do Organizatorów w związku z powstałymi kontuzjami i urazami w trakcie trwania rozgrywek.  

 

SKŁAD DRUŻYNY 

 

LP. NAZWISKO i IMIĘ 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

(TYLKO MIEJSCOWOŚĆ) 
PODPIS ZAWODNIKA 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
   

10. 
   

 

 

Wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu Sołectwa są zgodne ze stanem faktycznym i spełniają założenia regulaminu Turnieju Piłki 

Nożnej Sołectw Gminy Bulkowo w ramach X Dni Bulkowa.  

 

 

 

 

Kapitan drużyny  ...............................................           ...............................................  

                                      Imię i nazwisko                                    Numer tel. 

 

 

 

 

 

………………………………………………...........… 

Pieczątka i podpis Sołtysa 

 

*Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę dostarczyć do Organizatora Turnieju. 

 

OFICJALNE WRĘCZNIE NAGRÓD  

w dniu 05.06.2022 r. (niedziela) 

w godzinach: 16.00 – 17.00 
 

 

 

 

 

 


