
REGULAMIN TURNIEJU TOWARZYSKIEGO O
PUCHAR FARORZA NIEDOBCZYCE 2022

Cel turnieju: 
  Propagowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Stworzenie 
możliwości spotkania ministrantów budowanie wspólnoty między ministrantami wyłonienie 
najlepszej drużyny turnieju.  

Miejsce i termin:
 Orlik ul. Górnośląska 112,  44-270 Rybnik Niedobczyce
Turniej odbędzie się 7 maja 2022r.
Rozpoczęcie Turnieju o godz. 9.00 Drużyna musi być  przebrana minumum 20 minut przed 
rozpocząciem swojego pierwszego meczu 

Kategorie wiekowe:

Ministrant (2003-2008)

Senior (Open) 

W turnieju kategorii Ministrant mogą brać udział tylko i wyłącznie ministranci 

czynni, aktualnie służący przy ołtarzu oraz posiadający aktualną legitymację szkolną.

Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem (legitymacja szkolna, dowód 

osobisty). 

W turnieju kategorii Open mogą brać udział osoby związane z kościołem z danej 

parafii (np. ksieża, szafarze, starsi ministranci, rodzice ministrantów, wierni) 

kategoria ta nie ma limitu wiekowego może zagrać każdy! 

Zasady współzawodnictwa:
 - turniej rozgrywany jest na sztucznej murawie 
 - rozgrywki w grupach „każdy z każdym” (w przypadku dużej ilości zgłoszonych 
 drużyn może zostać wprowadzony również system pucharowy)
 - obowiązują przepisy PZPN
 - drużyny zagrają system 
 kategoria ministrant 5+1 
kategoria open 5+1 
 - długość meczu faza grupowa 10 min +rewanż (w zależności od ilości zgłoszonych drużyn 
czas meczu może ulec zmianie)
-półfinały jeden mecz 12 minut+rewanż 
-finał/mecz o 3 miejsce jeden mecz 2x15 minut 
 - parafie nie otrzymują minimalnego limitu zgłaszanych zawodników, jednak ich 
 liczba nie może być większa niż 10 osób 
- każda parafia może wystawić maksymalnie jedną  drużyne w każdej kategorii 
 - w przypadku równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje bezpośredni 
 pojedynek drużyn zainteresowanych, następnie różnica bramek oraz ilość



 zdobytych bramek (dot. fazy grupowej)
 - za przeklinanie na boisku lub poza nim, za niesportowe zachowanie, cała drużyna 
 zostaje ukarana 2 minutami gry w osłabieniu lub całkowitym wykluczeniem 
 zawodnika z dalszego udziału w turnieju
 - w niektórych sytuacjach drużyna może zostać zdyskwalifikowana z turnieju 
 (za: dezorganizowanie zawodów, niesportowe zachowanie, niezgłoszenie się
 do zawodów o wyznaczonej godzinie, brak wymaganych dokumentów, 
 udział zawodników nie będących ministrantami, udział zawodników starszych niż 
przewidziane w danej kategorii). 

 
- W przypadku konieczności uzupełnienia składu drużyny młodszym
 ministrantem niż przewiduje to kategoria wiekowa – jest taka możliwość 
 np. ministrant młodszy niż  kat. wiekowa może  zagrać.
 Zabronione jest jednak dołączanie do składu kogoś
 starszego niż przewiduje to kategoria wiekowa.
  Drużyna nie może jednak liczyć więcej niż 10 osób. 

- w przypadkach spornych lub nieobjętych regulaminem, ostateczną decyzję
 podejmuje duszpasterz zawodów.

- każdy uczestnik turnieju nie mającu 18 roku życia  jest zobowiązany 
okazać pisemną zgodę rodzica na  udział w turnieju. Wzór zgody w osobnym pliku.

Wpisowe: 
 Kwota wpisowego wynosi 100 zł od drużyny. Wpisowe wpłacamy po 
przyjeździe na turniej.

Dodatkowe informacje:
       - kategoria open zostanie rozegrana po zakończeniu kategori ministrant, przed turniejem 
wyślemy harmonogram
   - organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, skradzione, zniszczone, 
 pozostawione na miejscu rozgrywek 
 - organizator nie zwraca kosztów dojazdu na Turniej
 - każda drużyna posiada swojego opiekuna (osoba dorosła), który ma listę
 składu drużyny podbitą pieczęcią parafialną, wraz z podpisem ks. 
 Opiekuna lub ks. Proboszcza. Opiekun grupy bierze odpowiedzialność za 
  swoich podopiecznych podczas turnieju. W związku z dotychczasowymi
 doświadczeniami związanymi z przynależnością wiekową, lista składu
 powinna zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, 
 Niedopełnienie tego wymogu skutkuje
 niedopuszczeniem do rozgrywek. Wzór karty składu znajduje się w
 osobnym pliku. 
 - uczestnicy wraz z opiekunami pojawiając się na turnieju, jednocześnie akceptują jego 
 regulamin i zobowiązują się do jego przestrzegania
       

 Zgłoszenia:
 Zgłoszenia należy kierować do Kamila Ochojskiego (parafia Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Niedobczycach)W zgłoszeniu proszę podać ilość kategorii w których dana parafia 
chce brać udział potwierdzenie proszę wysłać  na adres e-mail: Kamil.ochojski04@onet.pl 
lub pod  numerem telefonu: 518 237 352
  
Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 1.05.2022r. 




