
                                            
       

R E G U L A M I N 
VII Ogólnopolskiego Mazurskiego Samorządowego 

Halowego Turnieju Piłki Nożnej 
 

„ Integracja poprzez sport ”  
  
I. Cel 
 

 Wprowadzenie masowej aktywności ruchowej wśród pracowników administracji rządowej i 
samorządowej. 

 Uaktywnienie samorządów i innych jednostek działających na rzecz upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim. 

 Integracja między pracownikami administracji rządowej i samorządowej oraz 
samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi. 

 Promowanie czynnego i zdrowego wypoczynku, nawiązanie kontaktów między gminami, 
powiatami, województwami wymiana doświadczeń dotyczących działalności sportowej, 
kulturalnej oraz społecznej. 

 
II. Termin i miejsce 
 
Turniej odbędzie się w dniach 28 - 30 listopada 2014 na terenie Gminy Ełk: w miejscowości 
Straduny, i Nowej Wsi Ełckiej. Uroczyste otwarcie turnieju odbędzie się w dniu 29 listopada 
2014 o godzinie 10.00 w Hali Sportowej w Stradunach. Uroczyste zakończenie turnieju odbędzie 
w dniu 30 listopada 2014 o godzinie 13.00. w Hali Sportowej w Stradunach. 
 
PROGRAM ZAWODÓW  
 
28.11.2014 r.   godz. 18.00 –23.00 przyjazd drużyn,  weryfikacja drużyn  
29.11.2014      godz.   10.00 odprawa kierowników drużyn  
                           godz.   10.45 zbiórka uczestników do otwarcia 

 godz.  11.00 uroczyste otwarcie 
 godz.  11.15 rozpoczęcie zawodów 
 godz.  11.15  -   15.00  mecze w grupach 
 godz.  11.15  -   15.00  mecze w grupach 

                           godz.  16.00 – 17.00  1/8 finału 
30.11.2014      godz.  10.00 – 11.00  1/4 finału 
                          godz.  11.30 – 12.30  1/2 finału 
                          godz.  12.30 – 13.00  mecz o III miejsce 
                          godz.  13.00 – 13.30  Finał   
                          godz.  14.00 ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Organizatorzy i współorganizatorzy  
 
Organizatorem turnieju jest: Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku przy współudziale: 

- Gminy Ełk, 
- Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Pojezierza 

Ełckiego ”, 
- Warmińsko Mazurskiego Zrzeszenia LZS,  

 
IV. Uczestnictwo 
 
1. W turnieju mogą uczestniczyć:  
a) Posłowie, Senatorowie, Marszałkowie Województw, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie,  
b) Etatowi pracownicy administracji rządowej i samorządowej, po okazaniu dowodu osobistego i 
zaświadczenia o zatrudnieniu,  
b) Radni i sołtysi - po okazaniu dowodu osobistego na podstawie zaświadczenia o wyborze. 
c ) Dyrektorzy, prezesi , kierownicy, rządowych i samorządowych jednostek organizacyjnych ( 
którzy ukończyli 35 lat ) 
d) Działacze, trenerzy Ludowych Zespołów Sportowych, po akceptacji danego zawodnika przez 
WM ZLZ, ( którzy ukończyli 35 lat, i nie uczestniczą w żadnych rozgrywkach organizowanych 
przez OZPN).  
 
2. W rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy są zgłoszeni w Okręgowych  
Związkach Piłki Nożnej, są czynnymi zawodnikami klubów I, II, III, IV, V ligi polskiej - dotyczy to 
również zawodników biorących udział w rozgrywkach I, II, III ligi piłki halowej i mają mniej niż 
40 lat ( nie dotyczy pozostałych klas rozgrywkowych.)  
-   zawodnicy nie zweryfikowani nie mają prawa udziału w turnieju.  
3. Istnieje możliwość wystawienia wspólnej drużyny złożonej z zawodników z dwóch 
sąsiadujących ze sobą gmin, powiatów ( poniżej 10 tys. mieszkańców). 
 
V. Sposób Przeprowadzenia 
 
1. Mecze będą rozgrywane według losowania przeprowadzonego w 4 grupach.  Mecze będą 
rozgrywane systemem „każdy z każdym)   Czas i system gier 2 x 8 minut. Z grupy awansują po 
dwie drużyny.  
  
2. Drużyna składa się z osób wpisanych do protokółu meczu ( 4 osób w polu + bramkarz + 
rezerwowi).  Do turnieju może drużyna zgłosić do 15 zawodników.  
Zawodnicy muszą być zgłoszeni na liście imiennej, poświadczonej swoim podpisem przez 
kierownika jednostki. (Wzór listy zgłoszeniowej w załączniku.) 
 
3. Każdy zawodnik występujący w turnieju powinni posiadać aktualne badania lekarskie, oraz 
ma obowiązek ubezpieczenia się od NW we własnym zakresie. W przypadku braku badań lub 
ubezpieczenia od NW, zawodnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność. 

 
4. Kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów, 
 W przypadku uzyskania równej liczby punktów przy dwóch zespołach o kolejności decyduje: 

-          wynik bezpośredniego spotkania, 

-          korzystniejsza różnica bramek, 

-          większa liczba zdobytych bramek, 

5.W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły, przeprowadza się 
dodatkową punktację pomocniczą, wyłącznie między zainteresowanymi drużynami i na tej 
podstawie ustala się kolejność.    



 6. W przypadku uzyskania równej liczby punktów w punktacji pomocniczej przez dwie lub 
więcej drużyn stosuje się następujące zasady: 

- korzystniejsza różnica bramek, większa liczba zdobytych bramek 

7. Drużyny, które nie wyszły z grupy dalsze swoje mecze o miejsca 9-16 rozgrywać będą 
systemem pucharowym wg. ustalonego na odprawie systemu. 
 
VI. Zgłoszenia 
 
Zgłoszenia będą przyjmowane przez Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku, nie przekraczającym 
terminie do 26 listopada  2014. Wszelkich informacji na temat turnieju udziela Tomasz 
Bartnik. tel. 516106667, 508863211 oraz drogą elektroniczną e-mail: lzselk@wp.pl. Informacje 
na temat turnieju będą dostępne na stronach internetowych: www.elk.gmina.pl  
Do turnieju zostanie zakwalifikowanych 16  drużyn na podstawie kolejności zgłoszeń. 
 
VII. Zasady Finansowania 
 
Koszty organizacyjne i obiad dla wszystkich uczestników w dniu 29 i 30 listopada 
2014 pokrywa organizator i współorganizatorzy. Koszty udziału w zawodach, zakwaterowanie           
i wyżywienie ( kolację, śniadania) pokrywają uczestnicy.  
Rezerwację noclegów i wyżywienia należy dokonać w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 25.11.2014 r. 
Koszt noclegu i wyżywienia: 
1. Koszt zakwaterowania w bursie szkolnej 70 zł od osoby za dobę. (w tym  kolacja, 
śniadania) 
2. Koszt zakwaterowania w hotelu 110 zł od osoby za dobę  (w tym  kolacja, śniadania) 

 
VIII. Nagrody 
 
Zawodnicy drużyn, które zajmą miejsca I – III otrzymają medale. 
Drużyny, które zajmą miejsca I – IV otrzymają puchary, dyplomy, nagrody w postaci sprzętu 
sportowego. Dla najwszechstronniejszego zawodnika, najlepszego bramkarza,  najlepszego 
zawodnika wręczone zostaną okolicznościowe statuetki. 
        

IX. Postanowienia końcowe 
 

1. Przedstawiciel danej drużyny (opiekun, trener bądź pełnoletni zawodnik) zobowiązany jest 
przed rozpoczęciem spotkania czytelnie wypełnić protokół zawodów, 

2. Każdy zawodnik posiada obuwie sportowe do gry w hali (z płaską podeszwą), 
3. Każda drużyna posiada piłkę footsalową (halową) do rozgrzewki przedmeczowej, 
4. Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi 

odpowiedzialności 
5. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada 
6. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator, prawo interpretacji 

regulaminy przysługuję wyłącznie dla organizatora.. 
7. W przypadku gdy w drużynie będzie grał zawodnik nieuprawniony, drużyna zostanie 

zdyskwalifikowana, z zakazem gry w turnieju na dwa lata.  
8. Każdy kierownik drużyny ma prawo zgłosić ustnie lub pisemnie protest do sędziego 

zawodów w celu sprawdzenia zawodnika przed rozpoczęciem meczu, w trakcie  do chwili 
zakończenia meczu. Po zakończeniu meczu przez sędziego protesty nie będą przyjmowane. 

9. Każda drużyna dostarcza obowiązkowo listę imienną , z podaniem imienia i nazwiska, 
daty urodzenia i pełnionej funkcji. Lista imienna musi być obowiązkowo potwierdzona 
przez kierownika jednostki delegującej.  

 


