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STADION OS i R  UL. POCZTOWA 27 

Nawierzchnia trawiasta  
 

PROGRAM TURNIEJU DLA WSZYSTKICH KATEGORII 
Godz. 9.00  
Przyjazd drużyn, odprawa z sędziami, odprawa techniczna drużyn , wydawanie strojów 

Godz. 09.50 – 10.10  
Oficjalne otwarcie finału (prezentacja drużyn) 

Godz. 10.30 – 16.00  
rozgrywki ( w trakcie wyżywienie dla drużyn) 

ok. godz. 16.10 Oficjalne zamknięcie, wręczenie nagród  
 

Kontakt: 

Koordynator wojewódzki : Zbigniew Bermes 512125501 

O CZYM TRZEBA PAMIĘTAĆ 

 

Każdy zawodnik biorący udział w turnieju musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną inny dokument 
ze zdjęciem potwierdzający tożsamość zawodnika i datę urodzenia. Brak w/w dokumentów skutkuje 
niedopuszczeniem zawodnika do udziału w rozgrywkach na danym etapie.  

Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich 

lub poświadczenia lekarza na karcie zgłoszenia drużyny (liście startowej) o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju. Równorzędnym dokumentem może być 

pisemne oświadczenie dyrektora szkoły lub opiekuna drużyny złożone na karcie zgłoszenia 

drużyny (liście startowej).  

Wszyscy zawodnicy drużyn biorących udział w turnieju powinni być ubezpieczeni przez jednostkę 

zgłaszającą drużynę do rozgrywek (szkołę, UKS a w przypadku „dzikich drużyn” przez 

rodziców/opiekunów). Opiekun drużyny musi posiadać dokument potwierdzający ubezpieczenie 

(np. oświadczenie z listą imienną zawodników podpisane przez dyrektora szkoły lub prezesa UKS 

lub kopię polisy). 
W drużynie może być zgłoszonych maksymalnie 3 zawodników/ 3 zawodniczki, którzy są 

potwierdzeni i uprawnieni do gry w klubach lub drużynach zgłoszonych w sezonie 2014/2015 do 

rozgrywek ligowych w strukturach PZPN lub, którzy otrzymali powołanie do kadry województwa i 

grali w jej składzie (dotyczy wszystkich drużyn, także drużyn UKS). 
Fakt udziału takich zawodników musi być potwierdzony na karcie zgłoszenia drużyny (liście 

startowej) przez podmiot zgłaszający drużynę na każdym etapie turnieju. W liście startowej 

należy podać nazwiska tych zawodników/zawodniczek oraz ich przynależność klubową. 



Naruszenie w/w przepisu regulaminu powoduje wykluczenie drużyny z rozgrywek (dotyczy 

zarówno gry większej liczby tzw. „zawodników klubowych” jak również niezgłoszenia ich w liście 

startowej drużyny). 

Regulamin turnieju Puchar Orlika i zasady gry znajdują się na stronach 
www.turniejorlika.pl  
 

BRAK WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, NIEZGODNOŚĆ KARTY ZGŁOSZENIA 
DRUŻYNY NA FINALE  Z LISTĄ Z I i II   WYKLUCZA ZESPÓŁ Z ROZGRYWEK. 

Dokooptowanie nowych zawodników jest dopuszczalne tylko w eliminacjach i w 

finałach wojewódzkich. W finale ogólnopolskim drużyny grają w takich samych 

składach jak w finałach wojewódzkich. 

Zasady rozliczenia zespołów na Finał wojewódzki. 

Dofinansowanie zwrotu kosztów dojazdu drużyn   

Przy zwrocie kosztów dojazdu drużyn będzie obowiązywało następujące kryterium: 

24 zespoły x 150zł.=3.600 zł  

Nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu dla drużyn, które są z miejscowości w której będzie 

odbywał się finał wojewódzki. 

Faktury wystawione tytułem dojazdu drużyn muszą w treści zawierać z jakiej miejscowości do jakiej odbywał 

się transport. 

Na fakturze ma być numer rejestracyjny pojazdu. 

UWAGA. 

Firma transportowa musi posiadać uprawnienia (certyfikat) do przewozu osób 

UCZESTNICY ZAWODÓW I OPIEKUN OTRZYMAJĄ WYŻYWIENIE + NAPOJE. 
 
ZGODA RODZICÓW DRUK PONIŻEJ ! 
 

PODZIAŁ NA GRUPY, PROGRAM MINUTOWY I SYSTEM ROZGRYWEK 
 

W kategoriach chłopcy 10-11 lat i 12-13 lat  

  W każdym finale wojewódzkim wystartuje 8 zespołów. 
Zostaną one podzielone na 2 grupy po 4 zespoły i rozegrają w grupach mecze „każdy z 
każdym”. Awans do II etapu finału wojewódzkiego uzyskają 4 najlepsze drużyny, które 
zajęły I i II miejsce w grupach. 

• W II etapie zespoły grać będą systemem pucharowym I miejsce z gr. A z II miejscem z gr. B 
w drugiej parze II miejsce z gr. A z I miejscem z gr. B 

• Zespoły, które przegrały mecze półfinałowe rozegrają mecz o IV miejsce. 
• Zespoły, które wygrają mecze półfinałowe rozegrają mecz o I miejsce. 

W kategorii dziewczęta 10-11 lat i 12-13 lat  

          „System każdy z każdym” 

W finale wojewódzkim do finału ogólnopolskiego awansują najlepsze zespoły dziewcząt i 

chłopców w oby kategoriach wiekowych. 

 

Zespoły zostaną podzielone na grupy / losowanie w biurze organizatora/  05.10.2015 r. 

Zbigniew Bermes 


