
Zarządzenie nr 527/2018
Burmistrza Wołczyna

z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie organizacji I Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Pracowników
Samorządowych o Puchar Burmistrza Wołczyna

 

Na podstawie § 2 ust. 1 punkt 4 i ust. 2 punkt 1 i 2 Uchwały nr XXX/240/2009 Rady Miej-
skiej w Wołczynie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i
urządzeń zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam opłatę za korzystanie z usług, obiektu i wyposażenia hali widowiskowo-sportowej w Woł-
czynie w celu udziału drużyn w I Powiatowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej Pracowników Samo-
rządowych o Puchar Burmistrza Wołczyna w wysokości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych), po-
bieraną od każdej drużyny zgłoszonej do turnieju.  

 § 2.

Ustalam regulamin I Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych o
Puchar  Burmistrza  Wołczyna,  który  odbędzie  się  w  dniu  10  lutego  2018  roku  w  brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                            Burmistrz

                                                                                                mgr Jan Leszek Wiącek



REGULAMIN 

I POWIATOWEGO TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH O PUCHAR BURMISTRZA

WOŁCZYNA

I. Cele

1.  Popularyzacja halowej piłki nożnej w środowisku samorządowym.

2.  Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

3.  Integracja środowiska samorządowego.

4.  Podnoszenie sprawności fizycznej pracowników samorządowych.

II. Organizator

Organizatorem Turnieju jest Urząd Miejski w Wołczynie.

 

III. Termin i miejsce rozgrywek

Turniej  odbędzie  się  w  hali  widowiskowo-sportowej  przy  ulicy  Sienkiewicza  4a  w
Wołczynie. Zbiórka uczestników o godz. 9.00, rozpoczęcie rozgrywek godz. 9.30.

IV. Uczestnicy

1.   Prawo  udziału  w  turnieju  mają  drużyny  składające  się  wyłącznie  z  pracowników
samorządowych  zatrudnionych  w  Urzędzie  Miejskim/  Urzędzie  Gminy  lub  Starostwie
Powiatowym.

2.   Zgłoszona drużyna składa się wyłącznie z etatowych pracowników Urzędu Miasta/ Urzędu
Gminy  lub  Starostwa.  Nie  dopuszcza  się  udziału  w  drużynach  innych  pracowników
samorządowych  zatrudnionych  w  jednostkach  organizacyjnych  podległych  danemu
Urzędowi Miejskiemu/Urzędowi Gminy lub Starostwa.

Ponadto z uwagi na cel organizowanego turnieju drużyny nie mogą być uzupełniane
osobami pełniącymi funkcję Radnych, Sołtysów, Nauczycieli, Strażaków itd.

3.   Każdy  kierownik  zespołu  przed  rozpoczęciem  rozgrywek  przedstawia  listę
zawodników(załącznik  nr  1),  którzy  będą  brali  udział  w  meczach,  oraz  oświadczenie
uczestników drużyny(załącznik nr 2).

4.   Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zawodników.

5.   Każda drużyna składa się z maksymalnie 12 osób (10 zawodników + kierownik i trener
drużyny).

6.   Zawodnicy muszą posiadać obuwie o gładkiej podeszwie nie niszczące parkietu hali.

7.   Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w szatniach rzeczy. Kazdy



kierownik drużyny otrzyma klucz od szatni, w której będzie przebywał jego zespół.

V. System rozgrywek i zasady Gry

1.   Drużyna gra w składzie 5 zawodników (jeden jest bramkarzem) i nie mniej niż 3. Ogólna
ilość zawodników na turniej może wynosić max.10 + kierownik i trener.

2.  Wymiana zawodników dokonywana jest systemem ,,hokejowym”, mianowicie wchodzący
nie może wejść na plac gry do chwili, aż schodzący go nie opuści.

3.  Z autu wznowienie gry następuje nogą z linii bocznej (możliwa tolerancja do 0,5 m. z uwagi
na brak miejsca – decyduje sędzia) w czasie nie przekraczającym 4 sek.

4.  Po  aucie  bramkowym bramkarz  może  wprowadzić  piłkę  do  gry  ręką  w dowolną  część
boiska.

5.  Bramkarz  nie  może  zagrywać  piłki  ręką  po  wcześniejszym  podaniu  nogą  przez
współpartnera w jego kierunku.(przepisy PZPN).

6.  Zabroniona jest gra wślizgiem w walce o piłkę będącej w posiadaniu rywala.

7.  Dozwolona jest interwencja bramkarza wślizgiem w jego polu karnym.

8.  Rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m.

9.  Obowiązuje odległość przeciwnika 4 m. przy rzutach wolnych i  rożnych oraz 3 m przy
aucie.

10. Wszystkie rzuty są rzutami bezpośrednimi, chyba , że sędzia zdecyduje inaczej stosując
odpowiednią sygnalizację.

11. Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z :

- z  autu,

- przy wprowadzeniu piłki do gry ręką przez bramkarza po wcześniejszym  

  opuszczeniu jej przez linię bramkową

- rzutu sędziowskiego.

12. Czas gry wynosi 2 x 10 min. Drużyną przysługuje przerwa między połowami nie dłuższa
niż  5  minut.  Przed  poszczególnymi  meczami  zespoły  będą  miały  czas  10  minut  na
przeprowadzenie rozgrzewki na parkiecie hali.

13. Wszystkie rzuty są rzutami bezpośrednimi, jednak mogą być pośrednie tylko na wyraźną i
odpowiednią sygnalizację sędziów.

14. Zawody prowadzą Związkowi Sędziowie OZPN w Opolu.

VI. Punktacja

1.   Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegrany 0 pkt.

2.  O miejscu w tabeli końcowej decyduje większa liczba zdobytych punktów.

3.  W przypadku uzyskania równej liczby punktów o kolejności decyduje:

a)     różnica bramek tj. strzelone / stracone.



b)      ilość strzelonych bramek

c)      wynik meczu między zainteresowanymi drużynami.

 

VII.   Kary indywidualne i zespołowe

1.   Kary indywidualne:   żółta kartka = 1 minuta,

Czerwona kartka = 3 minuty

Jeżeli drużyna grająca w osłabieniu (kara czasowa), straci bramkę to ukarany
zawodnik (lub inny) natychmiast może powrócić do gry.

2.   Rzut wolny pośredni będzie podyktowany w przypadku, gdy bramkarz po złapaniu w ręce z
akcji nie wprowadzi ją do gry w czasie nie przekraczającym 4 sekund. Również taki czas
dotyczy wprowadzenia  piłki  do  gry  z  autu,  a  przekroczenie  spowoduje,  że  aut  wykona
drużyna przeciwna. ( decyduje sędzia !!!)

VIII. Nagrody i wyróżnienia

1.   Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymują puchary.

2.   Puchar dla najlepszego zawodnika turnieju.

3.   Puchar dla króla strzelców turnieju.

4.   Puchar dla najlepszego bramkarza turnieju. 

 

IX. Postanowienia  końcowe

1.  Mecze rozgrywane są zgodnie z regulaminem turnieju.

2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób  chorych,
oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.

3.  Każda uczestnik drużyny jest odpowiedzialny za własne ubezpieczenie NW.

4.  Organizator zapewnia pomoc medyczną w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej.

5.  Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

6.   Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go
podczas rozgrywek.

Warunkiem  udziału  drużyny  w  turnieju  jest  dokonanie  wpisowego  w  kwocie  250
złotych na konto Urzędu Miejskiego w Wołczynie:

Adres: 46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1

Nr konta: 40 8876 0009 1036 2000 0001

Tytułem: zgłoszenie drużyny na I Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Pracowników 
Samorządowych w Wołczynie.

                                                                                                            Burmistrz

                                                                                                mgr Jan Leszek Wiącek





Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA 

I POWIATOWY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH O PUCHAR BURMISTRZA

WOŁCZYNA
WOŁCZYN 2018

Nazwa drużyny:  …………..…………………………………………………...

Reprezentująca:  ………………………………………………………………..
                                                          (Urząd Miejski/Urząd Gminy/Starostwo)

Kierownik drużyny: …………………………………………………………...
                  (imię i nazwisko, telefon)

LP. IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Potwierdzam prawdziwość wyżej wymienionych danych.

……………………………………                                       ……………………………………
          (miejscowość, data)                                                                       (podpis kierownika drużyny)



Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW DRUŻYNY 

….............................................................................................................................. 

I POWIATOWEGO TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ PRACOWNIKÓW

SAMORZĄDOWYCH  O PUCHAR BURMISTRZA WOŁCZYNA

1. Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, jestem świadom swojego
stanu zdrowia, posiadam aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie nnw i przystępuję
do gry w I Powiatowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych o
Puchar Burmistrza Wołczyna na własną odpowiedzialność. Ponoszę pełną odpowiedzialność
za  udział  w  turnieju.  Zapoznałem  się  z  regulaminem  turnieju  i  zobowiązuję  się  go
przestrzegać. Nie będę roszczył pretensji  do organizatora w razie nabytych kontuzji  lub
uszczerbku na zdrowiu.

2. Oświadczam,  że  osobiście  złożyłem  podpis  pod  swoim  imieniem  i  nazwiskiem,  i
odpowiadam za podane swoje dane własną osobą. W przypadku, wystąpienia pod moimi
danymi  nie  mojego  podpisu  odpowiedzialność  za  ewentualne  roszczenia  przechodzi  na
osobę podpisującą się pode mną.

3. Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  regulaminem  w/w  turnieju  oraz  wyrażam  zgodę  na
przetwarzanie  moich  danych  osobowych  na  potrzeby  realizacji  I  Powiatowego  Turnieju
Halowej  Piłki  Nożnej  Pracowników  Samorządowych  o  Puchar  Burmistrza  Wołczyna
organizowanego przez Urząd Miejski w Wołczynie (zgodnie z art. 23 i 24  Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2016r. poz. 922 t.j. z późn.
zm.).

LP IMIĘ I NAZWISKO PESEL PODPIS
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(każdy z zawodników własnoręczny podpis przy swoich danych)


