
REGULAMIN  

XVI GMINNEGO TURNIEJU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH  

W FUTSALU    

 

1. Cel imprezy: 

 popularyzacja piłki nożnej  

 podnoszenie poziomu gry w piłkę nożną i sprawności ogólnej członków OSP 

 wyłonienie najlepszej drużyn OSP 

 rozpowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu. 

 integracja społeczeństwa  

 propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia  

 

2. Organizatorzy  

 Urząd Gminy w Mochowie 

 LKS Sparta Mochowo 

 

3. Termin i miejsce  

17 luty 2019 roku godz. 10.00 hala sportowa w Mochowie 

 

4. Zasady uczestnictwa  

 w turnieju mogą wziąć udział jednostki OSP, które zostały zaproszone przez 

organizatorów 

 skład drużyny to maksymalnie 10 zawodników biorących udział w grze, a także 

osoby fynckcyjne prezes jednostki i kierownik drużyny 

 zawodnikami poszczególnych drużyn mogą być członkowie danej jednostki 

posiadający ważną legitymację strażacką jednostki, którą reprezentują 

 zawodnicy muszą mieć ukończone minimum 16 lat 

 zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do dostarczenia na turniej pisemnej 

zgody od prawnego opiekuna na udział w turnieju 

 każdy zawodnik musi własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych – jeśli takowych nie ma 

 każdy zawodnik musi posiadać oprócz legitymacji strażackiej inny dowód 

tożsamości (dowód osobisty, niepełnoletni legitymację szkolną) 

 każda drużyna musi dostarczyć listę zawodników zgłoszonych do turnieju  

 barwy danej drużyny może reprezentować maksymalnie dwóch zawodników  

z poza terenu gminy Mochowo (byli mieszkańcy gminy Mochowo), 

jednocześnie nie będących druhami innej jednostki OSP 

 

5. Sposób przeprowadzenia rozgrywek 

 rozgrywki zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPN z modyfikacją 

gry na mniejszym boisku 



 system rozgrywek zostanie ustalony na miejscu i zależeć będzie od ilości 

zgłoszonych drużyn 

 drużyny za zwycięstwo otrzymują 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt. 

 w przypadku rozgrywek grupowych o awansie decyduje liczba zdobytych 

punktów (przy takiej samej liczbie punktów o awansie decyduje: bezpośrednie 

spotkanie, różnica bramek, większa liczba strzelonych bramek) 

 na boisku gra 4 zawodników z pola + bramkarz, łącznie 5 graczy 

 zmian drużyny dokonują systemem hokejowym w określonej strefie zmian 

 żółta kartka- wykluczenie zawodnika na 1 min, czerwona kartka – wykluczenie 

na dwie minuty (po wykluczeniu za czerwona kartkę na boisko nie może wrócić 

ten sam zawodnik) 

 

6. Nagrody 

 za pierwsze trzy miejsca drużyny otrzymują puchary, medale i dyplomy 

 najlepsi zawodnicy otrzymują statuetki 

 

7.  Informacje dodatkowe 

 Każda z drużyn w ilości 12 porcji otrzyma od organizatorów wodę, ciepły 

posiłek w postaci zupy grochowej. 

 wszystkich zawodników obowiązuje przestrzeganie regulaminu korzystania  

z obiektu sportowego 

 zawodnicy mogą grać w butach z płaskim podbiciem 

Na terenie obiektu podczas trwania rozgrywek zawodników i członków jednostek OSP 

obowiązuje całkowity zakaz : 

 przebywania w stanie nietrzeźwym  

 wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych 

 palenia papierosów  

 zażywania innych zabronionych używek  

Za nie przestrzeganie w/w zakazów odpowiedzialni są prezesi i kierownicy drużyn;  

w przypadku nie zastosowania się do powyższych zakazów drużynie grozi dyskwalifikacja  

z turnieju. Zakazy obowiązują zarówno zawodników jak i kibiców poszczególnych drużyn. Za 

zaginione rzeczy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. 

 

 

AKCEPTUJĘ:                              ………………………………     …………………………… 

                                                                 (podpis prezes)                          (podpis naczelnik) 


