
 

 

 

 

 

DUNAJEC SUMMER CUP 

o PUCHAR SEE CHANCE 

REGULAMIN 

 

Klub Sporotwy Dunajec Nowy Sącz zaprasza na cykl turniejów 

skierowanych do zawodników z roczników: 2014, 2013, 2012, 2011, który 

odbędzie się dla poszczególnych roczników: 

13.08 – piątek – 2013 (zbiórka drużyn najpóźniej o 14:30) 

14.08 – sobota – 2012/2011 (zbiórka drużyn najpóźniej o 9:15) 

15.08 – niedziela – 2014 (zbiórka drużyn najpóźniej o 9:15) 

 

 

1.Miejsce rozgrywania turnieju: 

- Nowy Sącz ul.Kościuszki 1 (Instytut Kultury Fizycznej) 

Mecze rozgrywane będą na boisku ze sztuczną nawierzchnią (boisko Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu IKF – roczniki 2013-2011 oraz na 

boisku z naturalną nawierzchnią „Marakana”- rocznik 2015. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.Cele turnieju: 

-Zapewnienie młodym zawodnikom optymalnego rozwoju poprzez uczestnictwo 

w rywalizacji sportowej, która ma na celu zdobywanie doświadczenia a także 

dobrą zabawę wśród zawodników. 

-Promocja Klubu Sportowego Dunajec Nowy Sącz. 

-Promocja Miasta Nowego, której KS Dunajec oraz współpracujący z Klubem 

MUKS Dunajec jest integralną częścią z racji największej ilości dzieci i młodzieży 

uczęszczającej na zajęcia sportowe z piłki nożnej w mieście. 

-Propagowanie sportowego trybu życia poprzez grę w piłkę nożną oraz 

rywalizacji fairplay. 

-Wyłonienie najlepszych drużyn wśród uczestników turnieju a także nagrodzenie 

indywidualnych osiągnięć. 

 

 3.Warunki uczestnictwa: 

 

-Zgłoszenie drużyny drogą mailową bądź telefonicznie.  

-Każda drużyna wypełnia kartę zgłoszeniową na której dokładnie wypisuje 

imiona i nazwiska zawodników wraz z numerami na koszulce oraz datę 

urodzenia a także telefon kontaktowy do trenera , drugiego trenera bądź 

kierownika drużyny. 

-Trenerzy bądź kierownik drużyny podpisują wysłany Regulamin przed 

rozpoczęciem turnieju. 

-Każdy zawodnik powinien mieć przy sobie dokument potwierdzający jego 

tożsamość. 

-Wpisowe do turnieju wynosi 300 zł, płatne w dzień turnieju przed rozpoczęciem 

u organizatora rozgrywek. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.System rozgrywek: 

Turniej rozgrywany będzie w następujących kategoriach: 

2014  

2013 

2012/2011 

 

Rocznik 2014: 

SYSTEM GRY BRAMKI/ 
CZAS GRY 

MAX.LICZBA 
ZAWODNIKÓW W 

KADRZE 

LICZBA DRUŻYN: 

4+1 Bramki 3X1 
1x10 min 

10 6 
każdy  z każdym + 

rewanż 

 

 

Rocznik 2013: 

SYSTEM GRY BRAMKI/ 
CZAS GRY 

MAX.LICZBA 
ZAWODNIKÓW W 

KADRZE 

LICZBA DRUŻYN: 

4+1 5mX2m 
1x12 min 

10 12 
każdy z każdym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Roczniki 2012 i 2011: 

SYSTEM GRY BRAMKI/ 
CZAS GRY 

MAX.LICZBA 
ZAWODNIKÓW W 

KADRZE 

LICZBA DRUŻYN: 

6+1 5mX2m 
1x16 min 

12 12 
trzy grupy po 4 

zespoły 

 

Trzy grupy po 4 zespoły po rozegraniu wszystkich meczy grupowych (każdy 

zespół 3 spotkania) podział na grupę ZIELONĄ (drużyny z pierwszych miejsc i 

najlepsze z drugich, NIEBIESKĄ dwie drużyny z drugich miejsc i dwie najlepsze z 

trzecich, oraz BIAŁĄ jedna drużyna z trzeciego miejsca i trzy drużyny z miejsca 

czwartego – również każdy z każdym) 

 

 5.Przepisy gry: 

-Przepisy gry zgodne z unifikacją PZPN-u dla poszczególnych kategorii 

wiekowych. 

- Brak przepisu o spalonym  

- Auty wznawiane dowolnie (w każdej kategorii wiekowej) 

-  Rozmiar piłki „4” 

 

-Punktowanie: zwycięstwo 3 pkt, remis 1 pkt, przegrana 0 pkt. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.Organizator zapewnia: 

-Opiekę medyczną. 

-Obsadę sędziowską. 

-Wodę dla zawodników. 

-Obiad w postaci pizzy . 

-Relację z turnieju na profilach społecznościowych w formie podsumowania. 

 

 7.Nagrody: 

-Medal dla każdego zawodnika biorącego udział w turnieju. 

-Drużyny z miejsc 1-3 otrzymują Puchary. 

-Wyróżnienia dla najlepszych zawodników turnieju. 

 

8.Postanowienia końcowe: 

-W czasie zawodów obowiązują zasady idei Fair Play.  

-Organizator nie ubezpiecza uczestników.  

-Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach 

osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów. 

-Wszystkie zespoły są bezwzględnie zobowiązane do respektowania terminarza 

spotkań przygotowanego przez organizatora. 

-Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do zachowania reżimu sanitarnego.  

-Drużyny ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane przez 

ich zawodników, przedstawicieli oraz rodziców/kibiców na terenie obiektu 

sportowego, gdzie prowadzi się rozgrywki. 

-Wszystkie kwestie sporne wynikłe podczas trwania turnieju są rozstrzygane 

przez organizatora. 

-Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas trwania 

turnieju. 

Telefon: 

531-683-133  

Kamil Gródek 

 


