
REGULAMIN 

BARBÓRKOWEGO TURNIEJU FUTSALU OLDBOJÓW 2022 

 
1. Cel – popularyzacja piłki nożnej jako dyscypliny sportu, prowadzenie rywalizacji sportowej,      
             zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Śremu. 

2. Organizator Śremski Sport Sp. z o.o. – obiekt sportowy,  

3. Termin – 04.12.2022 ( niedziela ) od  godz. 13:00 lub w godzinach wcześniejszych przy większej ilości 

zgłoszeń – informacja pod nr  tel.  501393041, 61 22 28 683 

4. Miejsce – sala sportowa Śremskiego  Sportu Sp. z o.o. ul. Staszica 1a 

5. Zasady uczestnictwa: 

- w turnieju mogą uczestniczyć zespoły piłkarskie, których zawodnicy mają co najmniej 40 lat ( 1982 

rok urodzenia lub starsi – liczy się rok urodzenia)  

- termin zgłoszeń – do 28.11.2022 r.  osobiście lub tel. 501393041 lub email: bok@sremskisport.pl lub 

ryszard.mitmanski@sremskisport.pl  

- wpisowe na turniej wynosi 100 zł 

- zespół może składać się maksymalnie z 9 zawodników      

- lista zgłoszonych zawodników powinna być podpisana przez kapitana lub kierownika drużyny  

- każdy zawodnik musi dostarczyć podpisane oświadczenie o stanie zdrowia  

- organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w Turnieju osób chorych i wynikających 

z tego powodu wypadków oraz ze skutków wypadków podczas gry 

- w ramach Turnieju obiekt sportowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia 

NW zespoły powinny załatwić we własnym zakresie 

- zespół zgłaszający protest musi dostarczyć go na piśmie bezpośrednio po rozegranym meczu, 

organizator rozpatruje sprawę i informuje zainteresowane zespoły, warunkiem przyjęcia protestu jest 

wpłacenie kaucji w wysokości 100 zł, w przypadku nieuzasadnionego protestu kaucja przepada 

 

 

6. Zasady bezpieczeństwa, odpowiedzialność 

 

1. Każdy z zawodników bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność, zarówno zdrowotną 

(zawodnik przystępując do turnieju jest świadom, iż stan jego zdrowia winien umożliwiać mu branie 

udziału w turnieju, że nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do brania udziału w turnieju) jak i 

finansową (każdy z zawodników zapewnia sobie do udziału w turnieju właściwą odzież, w 

szczególności obuwie sportowe dostosowane do danej dyscypliny sportowej. 

2. Każdy z zawodników zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie skonsultować swój 

stan zdrowia z lekarzem przed podjęciem decyzji o wzięciu udziału w turnieju.  

3. Każdy z zawodników biorący udział w turnieju jest zobligowany we własnym zakresie i na koszt 

własny zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa dla danej dyscypliny sportowej 

(sposób przeprowadzenia rozgrzewki, ćwiczeń rozciągających przed i w czasie turnieju, właściwej 

pozycji wykonywania poszczególnych ćwiczeń, zachowania ostrożności itp.). 

4. Przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że zawodnik spełnia warunki do 

wzięcia udziału w turnieju pod względem zdrowotnym oraz, że zawodnik posiada podstawową 

wiedze w zakresie bezpieczeństwa. 

5. Poucza się zawodników, iż powinni posiadać ubezpieczenie OC od nieszczęśliwych wypadków 

obejmujące uprawianie sportów. Koszt ww. ubezpieczenia oraz wybór firmy ubezpieczeniowej jest 

obowiązkiem zawodnika. 

 

7. Zasady przeprowadzenia Turnieju: 

    Podczas rozgrywek obowiązują przepisy gry futsalu. 

- system rozgrywek dostosowany będzie do ilości zgłoszonych drużyn 

- czas trwania meczu 1 x 10 min. lub 2 x 10 min w zależności od ilości zgłoszonych drużyn 

- nie obowiązują faule akumulowane 

- kartki: żółta – kara 2 min 

                czerwona – zawodnik opuszcza boisko i nie może grać w następnym meczu, wykluczenie z gry  

                                   / czerwona kartka / powoduje 3 min. osłabienie zespołu 
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8.Każdy zespół otrzyma napoje chłodzące.  

  

9. Nagrody – zwycięski zespół otrzymuje puchar + niespodzianki 

 

10. Uwagi końcowe – wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator Turnieju. 

 

 

        Organizator 

                  Śremski Sport  

     

                                    

                                              
 


