
Regulamin Turnieju Baranów CUP 2022 Boisko ORLIK. 

14/15.05.2022. 

1. Organizator - Urząd Gminy Baranów. 

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie zawodów jest Animator Sportu 

Robert Błaszczyk. 

2. Uczestnicy - W turnieju mogą brać udział Stowarzyszenia, Kluby Sportowe zrzeszone w PZPN. 

Organizator informuje: w turnieju mogą wziąć udział zawodnicy reprezentujący barwy swojego 

macierzystego klubu trenujący bądź trenujący i biorący udział w rozgrywkach prowadzonych 

przez okręgowe związki piłki nożnej. Zawody przeprowadzone będą dla następujących kategorii 

wiekowych: 2010/2011, 2012/2013 oraz 2014/2015. Dopuszcza się udział dziewcząt w/w 

drużynach na zasadach określonych w regulaminie okręgowych związków piłki nożnej. 

3. Turniej ma charakter zawodów towarzyskich. 

4. Zasady i przebieg turnieju: 

- zespoły grają systemem każdy z każdym w grupach, 

- zespół może liczyć max. 15 zawodników, 

- na boisku może przebywać jednocześnie 6-ciu zawodników + bramkarz dla kategorii 2010/2011 

oraz 2012/2013 natomiast w kategorii 2014/2014 4-zawodników + bramkarz, 

- zmiany w strefie zmian w systemie hokejowym, 

- czas gry 16minut bez zmiany stron, 

- kary minutowe, 

- piłka nr 5 i nr 4, 

- za zwycięstwo 3pkt, remis 1pkt, porażka 0pkt. 

5. Klasyfikacja końcowa turnieju. 

O kolejności w grupach decyduje: 

a/ większa liczba zdobytych punktów, 

b/ bezpośrednie spotkanie, 

c/ lepsza różnica bramek, 

d/ większa liczba zdobytych bramek, 

e/ rzuty karne. 



6. W sprawach nie ujętych w w/w regulaminie zastosowanie mają przepisy gry w piłkę nożną 

dla uczestniczących w turnieju roczników. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo właściwego tylko sobie interpretacji regulaminu turnieju. 

8. Odpowiedzialność za uczestników turnieju: ubezpieczenie, oświadczenia o stanie zdrowia 

umożliwiającą grę w turnieju spoczywa na opiekunach drużyn. Organizator nie bierze 

odpowiedzialności za ich brak bądź nie dopełnienie. 

9. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu sportowego w ORLIK w Baranowie na którym 

odbywać będą się zawody organizator nie odpowiada. 

10. Nagrody: każdy zespół uczestniczący w turnieju otrzyma pamiątkowy puchar, a każdy 

uczestnik pamiątkowy okolicznościowy medal. Ponadto zespoły otrzymają dyplomy za udział w 

turnieju oraz drobne upominki. 

11. Turniej odbędzie się zgodnie z aktualnymi wytycznymi obowiązującymi na terenie naszego 

kraju, dotyczącymi organizacji zawodów sportowych w czasie trwania pandemii Covid-19. 

12. Szczegółowe informacje na temat godziny rozpoczęcia gier poszczególnych roczników 

,losowania oraz szczegółowego harmonogramu gier zostanie przedstawiony trenerom 

opiekunom drużyn biorących udział w turnieju. 

 

W turnieju Baranów 2022 udział wezmą następujące zespoły: 

Kategoria 2010/2011 

Orion Cegłów, Orlęta Cielądz, GOKSIR Lipce Reymontowskie, Tur Jaktorów, Guzovia, 

Mszczonowianka. 

Kategoria 2012/2013 

Orion Cegłów, Orlęta Cielądz, GOKSIR Lipce Reymontowskie, Guzovia, CSP Rybno, 

Mszczonowianka. 

Kategoria 2014/2015 

Orion Cegłów, Tur Jaktorów, CSP Rybno, FC Komorów, GOKSIR Lipce Reymontowskie. 


