
Turniej o Puchar Wójta Gminy Kije 

w Piłce Nożnej 2022 
 
 

REGULAMIN 
 
 

 

1. CEL: Popularyzacja piłki nożnej, promowanie sportu oraz integracji i pozytywnego 

współzawodnictwa. 

 

2. ORGANIZATORZY: 

-Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 

Kije,  

-Urząd Gminy Kije, 

-Radny RG Kije Sylwester Fiuk. 

 

3. HONOROWY PATRONAT: Wójt Gminy Kije – Tomasz Socha. 

 

4. TERMIN I MIEJSCE: Turniej odbędzie się w dniu 20.02.2022 r. na hali sportowej 

ZPO w Kijach. 

Początek rozgrywek o godzinie 9:00. 

 

UWAGA: Warunkiem rozegrania turnieju jest zgłoszenie się co najmniej 

czterech chętnych drużyn. Zgłaszać należy się poprzez elektroniczny formularz 

zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej SIK Kasztelania Kije lub do 

organizatora Sylwestra Fiuka telefonicznie pod nr: 792 783 453 lub poprzez 

facebooka do dnia 16.02.2022 roku do godz. 15:30. Zgłoszenia po terminie nie 

będą brane pod uwagę. 

 

5. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWOD ÓW 

 

a) Drużyny: 

 

-w turnieju biorą udział drużyny składające się maksymalnie z 10 zawodników, 

-na boisku przybywa po pięciu graczy (bramkarz + 4 zawodników w „polu”), 

-w każdej drużynie może występować tylko jedna osoba z poza terenu gminy Kije – 

zawodnicy winni posiadać dokumenty potwierdzające tożsamość, ponieważ może to 

być weryfikowane, 

-wszystkich zawodników obowiązuje sportowe obuwie, 

 

b) System rozgrywek: 

 

- zawody będą rozgrywane w systemie grupowym, a najlepsze zespoły z danych 

grup awansują do kolejnego etapu, 

- szczegóły dotyczące systemu rozgrywek Organizatorzy ogłoszą po zakończeniu 

terminu zgłoszeń, kiedy będą znać liczbę drużyn, 

 



- jeżeli odbywać się będzie system pucharowy to w przypadku remisu w 

regulaminowym czasie gry, o zwycięstwie zadecydują rzuty karne, które 

wykonywać będzie po pięciu zawodników z każdego teamu, (później po jednej 

kolejce, jeżeli nie będzie rozstrzygnięcia), 

 

c) Sędzia: 

 

- zawody będzie sędziował sędzia powołany przez organizatorów, 

 

-ewentualne protesty do sędziego (lub organizatora zawodów) może składać kapitan 

drużyny. 

 

6. NAGRODY 

 

Pierwsze trzy drużyny otrzymują puchary. Przewidziano również nagrody dla 

najlepszego strzelca i najlepszego bramkarza zawodów. 

 

7. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO 

 

-zgłoszone drużyny mają obowiązek dostarczyć kartę zgłoszeniową do zawodów, na 

której będą umieszczone dane wszystkich zawodników danej drużyny, 

 

-karta zgłoszeniowa jest potwierdzeniem, że zawodnicy zapoznali się z 

regulaminem rozgrywek oraz nie mają zdrowotnych przeciwskazań do gry, 

 

-zgłoszenia składamy do organizatora przed zawodami, 

 

-drużyny, które nie zdadzą karty zgłoszeniowej w określonym powyżej terminie 

mogą zostać niedopuszczone do rozgrywek. 

 

ZAWODY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZINIE 9:00 POWITANIEM ORAZ 

LOSOWANIEM. HALA BĘDZIE OTWARTA OD GODZINY 8:20. PROSIMY O 

PRZESTRZEGANIE GODZINY ROZPOCZĘCIA TURNIEJU.  

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie rozgrywek, co do 

czasu i systemu rozgrywek. O zmianach zostaną powiadomieni kapitanowie 

zespołów. Wszystkie kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga 

organizator. 

 

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije 

 

Urząd Gminy Kije 

 

      Radny RG  Kije Sylwester Fiuk



 


