
 

Zawody Mikołajkowe „Aktywnie i zdrowo 
przeciw Covid 19“ 

Turniej Piłki Nożnej  Rocznik 2009 

Projekt współfinansowany ze środków Gminy 
Miejskiej Kraków 

                                                  REGULAMIN  

Rozgrywka: 

1)  W turnieju biorą udział 4 zespoły - rocznik 2009 

2) Rozgrywki przeprowazdone będa na stadionie WKS Wawel (2 boiska )na zasadzie 
gry każdy z każdym.  

3) Mecz trwa 20 minut. 2x 10 minut, z minutową przerwą na zmianę stron.  

4) Każda drużyna zgłasza max. 12 zawodników.  

5) Zmiany powrotne, nieograniczone, nie wymagające zgłaszania sędziemu.  

6) Mecz rozgrywany jest w systemie 4+1.  

7) Rzut z autu wykonywany jest przez zagranie piłki nogą.  

8) Dopuszczone jest wprowadzenie piłki z autu. Bezpośrednio po wprowadzeniu piłki, 
nie wolno strzelić bramki. W sytuacji kiedy padnie gol bez uprzedniego rozegrania 
minimum 1 podania,  drużyna przeciwna wznawia akcję od bramki. 

9) Sędzia może ukarać zawodnika za nierozważny faul żółtą kartką, co skutkuje 
opuszczeniem boiska przez ukaranego gracza na czas 2 minut. W takiej sytuacji 
zawodnika odbywającego karę, może zastąpić inny zawodnik wprowadzony z ławki 
rezerwowych. 

10) W sytuacji otrzymania przez zawodnika kartki czerwonej, zawodnik opuszcza 
boisko, i do końca spotkania drużyna gra w osłabieniu.  

11) Kartki nie przechodzą na następny mecz. 

12) W wypadku czerwonej kartki, bądź niesportowego zachowania, sędzia w 
konsultacji z organizatorami turnieju ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika z udziału 
w turnieju.  

13) Celem turnieju jest promowanie swobodnej gry, bez presji wyniku, przez co, 
odbywa się on bez klasyfikacji punktowej.  

14) Każda drużyna otrzyma plan gry. 

 



 

 

Organizacja: 

1) Mecze rozpoczynają się o godz. 11.00 

2) Drużyny mogą przyjeżdżać na obiekt od godz.10.00 

3) Trener może zgłaszać zawodników wyłącznie z rocznika 2009 młodszych  

4) Zawodnicy starsi będą natychmiastowo dyskwalifikowani z zawodów. 

5) Organizatorzy oraz trenerzy mają prawo do weryfikacji wieku zawodnika drużyn 
przeciwnych mając uzasadnione wątpliwości. 

6) Weryfikacja odbywa się za uprzednią zgodą organizatora. 

7) Każdy zawodnik jest zobowiązany do posiadania dokumentu potwierdzającego 
jego tożsamość i wiek. 

8) Każdy zawodnik i trener dostaje na zakończenie turnieju pamiątkowy medal.  

12)  Każdy uczestnik turnieju (zawodnik + trener) pakiet startowy: wodę kanapkę, 
słodką przekąskę, i niespodziankę. 

13) Organizatorzy turnieju zapewniają opiekę medyczną. 

14) Drużyny biorące udział w turnieju organizowanym przez Akademię 100-lecia 
WKS WAWEL zgadzają się na wykorzystanie wizerunku zawodników, trenerów oraz 
zespołów w relacji z turnieju.  

15) Ze względu na ograniczoną liczbę drużyn, drużyny które pierwsze dokonają 
zgłoszenia mają pierwszeństwo udziału w zawodach. 

16) W razie ewentualnych wątpliwości, pytań i niejasności kontakt z organizatorami 
możliwy przez adres email, facebook oraz telefonicznie. 

- email – bartosz.talowski@interia.pl 

- fb/ @akademiawawel , Akademia 100-Lecia WKS WAWEL  

- Tel- 664 630 304 lub 660 066 999 

 

Zasady COVID 19 

1) Każda drużyna ma do dyspozycji swoją szatnie.  

2) Zabronione jest, ze względów sanitarnych mieszanie się drużyn w szatniach.  
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3) Ubrania, torby oraz wszystkie rzeczy prywatne drużyny pozostawiają w 
przydzielonych przez organizatorów szatniach. 

4) Zawodnicy przy wejściu razem z trenerem będą zobowiązani do dezynfekcji rąk 
płynem zapewnionym przez organizatorów. 

5) Ławki dla drużyn oczekujących na swój mecz będą podpisane, przypisane dla 
konkretnej drużyny z zachowaniem wymaganego bezpiecznego dystansu.  

6) Udział rodziców/kibiców na turnieju jest zabroniony !.  

7) Ze względów sanitarnych, nie zalecamy „podziękowania” po meczowego.  

8) Każda drużyna podczas przerwy na konkurs oraz przekąskę będzie sama w 
wydzielonym do tego pomieszczeniu.  

9) Uczestnicy zawodów zwolnieni są z obowiązku zakładania maseczek.  

10) Każda drużyna powinna mieć swoje znaczniki w razie potrzeby na meczu oraz 
piłki do rozgrzewki. 

12) Podczas godzinnej przerwy pomiędzy meczami odbędzie się dezynfekcja sprzętu 
i ewentualnie pomieszczeń. 

13. W razie korzystania z szatni i pomieszczeń znajdujących się w Hali Sportowej 
wszystkich uczestników obowiązuje Regulamin Hali Sportowej znajdujący się  w 
obiekcie. 

 

KONTAKT 

*) email bartosz.talowski@interia.pl 

*) Facebook @akademiawawel / Akademia 100-Lecia WKS Wawel. 

Tel. 664630304 / 660066999 
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