
Regulamin  Turbo Kozaka 
 

 
I. Data i miejsce  

Turniej odbędzie się dnia 6 Sierpnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 18:30 na kompleksie 

boisk sportowo – rekreacyjnych „Orlik 2012” w Poniecu (ul. Szkolna 8a). 

 

II. Organizator  
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o. o. 

 

III. Cele turnieju  
- Umożliwienie rywalizacji sportowej wśród dzieci i młodzieży  

- Wyłonienie najlepszego zawodnika pod kątem umiejętności piłkarskich 

 

IV. Warunki uczestnictwa  
Turniej przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, którzy ukończyli 7 rok życia ale nie osiągnęli 

pełnoletności, a ich stan zdrowotny pozwala na uczestniczenie w takiej formie rywalizacji.  

Osoby niepełnoletnie występują za zgodą rodzica lub opiekuna.  

 

V. Zgłoszenia do turnieju  
- Zgłoszenie do turnieju u animatora orlika w dniu turnieju do godziny 18:30.  

 

VI. Konkurencje i Punktacja  
Każdy zawodnik z drużyny bierze udział w 10 konkurencjach.  Bramkarz neutralny. Konkurencje 

piłkarskie:  

1. Sam na sam z bramkarzem – 3 próby [Każda bramka to 1 pkt] 

2. Rzut karny (z linii pola karnego) – 2 próby [Każda bramka to 1 pkt] 

3. Karny w ciemno (zawiązane oczy) -  1 próba [Bramka to 2 pkt] 

4. Kręciołek (10x obieg dotykając dłonią 1 piłki i natychmiastowy strzał 2 piłką ustawioną bliżej 

bramki) – 1 próba [Bramka to 1 pkt] 

5. Rzut wolny z 3 odległości (za linią pola karnego: 1m; 3m; 6m) – 1 próba z każdej odległości; 

zawodnik sam wybiera miejsce z którego będzie strzelał (miejsce równoległe do linii pola 

karnego) [Bramka wyceniana na 2/3/4 pkt w zależności od odległości] 

6. Strzał na celność (3 obręcze powieszone w bramce) – 2 próby [Strzał przez obręcz dolną to 2 

pkt; przez środkową to 3 pkt i przez górną to 4pkt] 

7. Dokręcanie z rzutu rożnego (piłka może wpaść do bramki po koźle) – 2 próby [Każda bramka 

to 2 pkt] 

8. Obij poprzeczkę (z linii pola karnego) – 2 próby [Każdy strzał w poprzeczkę to 2 pkt] 

9. Strzał z połowy – 2 próby [Bramka po kontakcie z ziemią to 1 pkt; bezpośrednio 2 pkt] 

10. Żonglerka przez 30 sekund (zaliczamy tylko podbicia stopą) – 1 próba [<5 podbić – 1 pkt; 

<10 podbić – 2pkt; <15 podbić – 3 pkt; <20 podbić – 4 pkt; <25 podbić – 5 pkt; >=25 podbić – 6 

pkt] 

  

VIII. Postanowienia końcowe  
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w 

rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej 

we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający 

udział w turnieju.  

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i obrażenia powstałe w 

trakcie turnieju. Osoby biorące udział w turnieju powinny być ubezpieczone we własnym 

zakresie.  



3. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp.  

4. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w szatni oraz w 

trakcie trwania turnieju.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników biorących udział 

w turnieju. 

 

 

IX. Nagrody  
Najlepsi zawodnicy z miejsc I-III otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz słodycze. 

 

Zarówno zawodnicy jak i kibice są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu. 

Rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny!!!  
 

 

 


