
 REGULAMIN ROZGRYWEK 

 Powiatowego Turnieju Drużyn Oldboys w Piłce Nożnej  

o Puchar Starosty Niżańskiego 

11 marca 2023 r. 

 

1. Informacje ogólne 

1) Organizatorem Powiatowego Turnieju Drużyn Oldboys w Piłce Nożnej o Puchar 

Starosty Niżańskiego jest Starostwo Powiatowe w Nisku a współorganizatorem Miejski 

Klub Sportowy „Sokół” w Nisku. 

2) Celem Turnieju jest integracja społeczności mieszkańców Powiatu Niżańskiego, 

propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji, promocja 

Powiatu Niżańskiego. 

3) Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie 

swojego wizerunku na potrzeby organizacji rozgrywek. 

4) Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu 

i terminarza rozgrywek. 

5) Osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne jest Pan Piotr Wałek, tel. 603 602 695. 

2. Uczestnicy 

1) Uczestnikami rozgrywek mogą być sympatycy piłki nożnej w kategorii: Oldboys. 

Zgłoszenie drużyn odbywa się u Pana Piotra Wałek, pod numerem telefonu podanym 

w pkt 1, podpunkt 5) do dnia 9 marca 2023 r. Nie obowiązuje wpisowe. 

2) Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zawodników. 

 

3. Organizacja rozgrywek 

1) Za organizację rozgrywek w Turnieju odpowiedzialny jest Organizator.  

2) W rozgrywkach biorą udział drużyny z Powiatu Niżańskiego oraz za zgodą 

Organizatora z miejscowości i powiatów ościennych. 

3) Nazwa zespołu musi być polskojęzyczna bez wulgaryzmów, nie może być nazwą 

prześmiewczą i nie może być zmieniana w trakcie trwania rozgrywek. 

4) Oficjalnym źródłem informacji o rozgrywkach i decyzjach Organizatorów jest strona 

internetowa www.powiatnizanski.pl. 

5) Rozgrywki będą przeprowadzone systemem pucharowym. W przypadku zgłoszenia do 

turnieju mniejszej liczby drużyn (do 5-miu) Organizator zastrzega sobie możliwość 

zmiany systemu rozgrywek na system mecz każdy z każdym w dwóch grupach. Zmiana 

systemu zostanie uzgodniona ze zgłoszonymi drużynami. 

6) Na stronie internetowej określonej w pkt. 4 po rozegraniu turnieju opublikowane będą 

wyniki spotkań oraz zwycięzcy Turnieju. 

 

4. Obowiązki i prawa Organizatorów 

Obowiązki: 

1) Opracowanie terminarza rozgrywek. 

2) Weryfikacja wyników spotkań. 

3) Rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez poszczególne zespoły. 

4) Posiadanie apteczki pierwszej pomocy, zapewnienie opieki medycznej oraz wezwanie 

w razie takiej potrzeby karetki pogotowia (nr tel. 112 lub 999). 

5) Zapewnienie szatni wraz z łazienkami. 

 

Prawa: 

1) Organizator oraz Sędzia mają prawo do sprawdzania i weryfikowania tożsamości 

zawodników przed oraz po meczu. 

2) Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zawodnika lub drużynę, który/a 

w stosunku do Organizatora, sędziego, innych zawodników oraz kibiców zachowuje się 

http://www.orlikbojanow.pl/


w wybitnie niesportowy sposób oraz w jakikolwiek inny sposób utrudnia 

przeprowadzenie rozgrywek. 

3) W kwestiach spornych rozstrzyga Organizator. 

 

 

5. Odpowiedzialność 

1) Uczestnicy przystępując do rozgrywek w Turnieju w Nisku, mają obowiązek 

ubezpieczyć się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków a kopię 

dowodu ubezpieczenia pozostawić u Organizatora. 

2) Uczestnicy przystępując do rozgrywek w Turnieju w Nisku biorą w nich udział na 

własną odpowiedzialność, nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do gry  

w piłkę siatkową i nie będą wnosić do Organizatora rozgrywek żadnych roszczeń 

z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych powstałych w wyniku udziału 

w Turnieju. 

 

6. Nagrody 

1) Dla pierwszych trzech drużyn - puchary  

2) Nagroda rzeczowa przewidziana jest dla najlepszego zawodnika oraz wszystkich drużyn 

biorących udział w turnieju. 

 

7. Postanowienia końcowe 

Regulamin ten został opracowany na potrzebę organizacji i prowadzenia rozgrywek 

Powiatowego Turnieju Drużyn Oldboys w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Niżańskiego na 

hali sportowej w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie po wcześniejszym powiadomieniu 

wszystkich kapitanów drużyn. 

W przypadku dużej ilości zgłoszonych drużyn, mecze będą odbywać się równocześnie na 

hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym.  

 

 

 

Organizator: 

Starostwo Powiatowe w Nisku  

Osoba do kontaktu – Paulina Piróg 

tel. 15-841-54-08 wew. 221 

 

 

Współorganizator: 

Miejski Klub Sportowy „Sokół” w Nisku 

Osoba do kontaktu – Piotr Wałek 

tel. 603-602-695 


