
 

 

REGULAMIN 

 

Klub Sportowy Dunajec Nowy Sącz zaprasza na cykl turniejów skierowanych do zawodników 

i zawodniczek z roczników: 2011, 2013, 2014, 2015 i 2016.  

 

Dzięki współpracy z Fundacją See Chance a także sponsorami, partnerami technicznymi oraz 

pomocy rodziców zawodników możemy zapewnić 3 dni emocji poprzez rywalizację sportową 

najmłodszych. Bez pomocy wyżej wymienionych nie bylibyśmy w stanie robić tego co najbardziej 

kochamy – cieszyć się z rozgrywania meczy! 

 

1. Miejsce rozgrywania turnieju: 

Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sącz, ul. Kościuszki 2. 

Boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko z naturalną nawierzchnią. 

 

 

2. Cele turnieju: 

Zapewnienie młodym zawodnikom optymalnego rozwoju poprzez uczestnictwo w rywalizacji 

sportowej, która ma na celu zdobywania potrzebnego doświadczenia, podnoszenie umiejętności a 

także dobrą zabawę poprzez sport i propagowanie zasad fair play. 

Promocja Klubu Sportowego Dunajec. 

Promocja Miasta Nowy Sącz, której KS Dunajec jest integralną częścią.  

Integracja zawodników, rodziców podczas trwania turnieju. 

 

 

3. Warunki uczestnictwa: 

Zgłoszenie drużyny drogą mailową lub telefoniczną. 

Podpisanie regulaminu przed rozpoczęciem rozgrywek. 

Wpłata wpisowego do koordynatora turnieju w kwocie 300 zł. 

 

 

 

 

 



4. System rozgrywek: 

Data Rocznik L.zaw. Czas gry Boiska Czas trwania 

17.06 piątek  2013 7v7 16 minut 4 boiska 16:30-19:30 

18.06 sobota 2015 4v4 12 minut 5 boisk 9:00-13:00 

18.06 sobota 2016 4v4 12 minut 5 boisk 9:00-13:30 

19.06 niedziela 2014 5v5 14 minut 5 boisk 9:00-13:30 

19.06 niedziela 2011 9v9 28 minuty 2 boiska 9:00-14:15 

 

W roczniku 2015 oraz 2016 nie będzie prowadzona tabela z wynikami.  

Reszta roczników: Zwycięstwo 3 pkt, Remis 1 pkt, Porażka 0 pkt.  

W przypadku równej liczby punktów decyduje bilans bramkowy następnie dopiero wynik meczu 

bezpośredniego. 

 

5. Przepisy gry: 

Przepisy gry zgodne z unifikacją PZPN-u dla poszczególnych kategorii wiekowych od skrzata G1 do 

Młodzika D2. 

Rozmiar piłki – 4. 

2011 – obowiązuje przepis o spalonym, auty ręką. 

2013-2016 – brak przepisu o spalonym, auty wprowadzane nogą. 

 

6. Organizator zapewnia: 

 

Opiekę medyczną, obsadę sędziowską, wodę i obiad dla zawodników, owoce, relację z turnieju na 

profilach społecznościowych, poczęstunek dla trenerów, wywiady z zawodnikami i trenerami. 

 

Informacje na temat terminarza wraz z wynikami na żywo będzie można śledzić na stronie: 

https://seechance.eu/turnieje-pilkarskie/ 

 

7. Nagrody: 

 

Medal dla każdego zawodnika 

Puchary dla drużyn 1-3, puchary pamiątkowe 

Wyróżnienia indywidualne  

 

8. Postanowienia końcowe: 

W czasie trwania zawodów obowiązują zasady Fair Play. 

Organizator nie ubezpiecza zawodników. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i 

ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków, urazów. 

Wszystkie zespoły bezwzględnie zobowiązane są do respektowania terminarza spotkań 

przygotowanego przez organizatora. 

Drużyny ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane przez ich zawodników, 

przedstawicieli, rodziców na terenie obiektu sportowego. 

Wszystkie kwestie sporne wynikłe podczas trwania turnieju są rozstrzygane przez organizatora. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie. 



Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas trwania turnieju.  

 

Trenerzy drużyn zobowiązani są do przekazania rodzicom/kibicom/opiekunom zawodników o 

kategorycznym zakazie przebywania w pobliżu pola gry! 

 

Wszystkie szczegółowe informacje odnośnie turnieju: 

Kamil Gródek 

531-683-133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


