
 

                                           
       

NOCNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „6” 

O PUCHAR DYREKTORA MOSiR 
 

REGULAMIN 
 

 

1. Nazwa imprezy: 

• Nocny Turniej Piłki Nożnej „6” o Puchar Dyrektora MOSiR. 

  

2. Cel: 

• Popularyzacja aktywnych form rekreacji fizycznej wśród mieszkańców Mławy. 

• Integracja poszczególnych środowisk poprzez sport. 

• Wyłonienie mistrza Turnieju. 

 

3. Organizator: 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie tel. 602-179-874 

• e-mail: mosir@mosir.mlawa.pl  lub  akarpinski@mosir.mlawa.pl 

• Dan-Bud Sp.  z o. o. 

 

4. Miejsce zawodów: 

• Turniej odbędzie się 22.10.2021r. 

• Rozpoczęcie Turnieju o godzinie 18.00. 

• Turniej odbędzie się na boisku sztucznym – stadion MOSiR. 

 

5. Warunki uczestnictwa: 

• W Turnieju może wziąć udział każda drużyna składająca się z 10 zawodników w wieku 

powyżej 18 lat. Dopuszcza się możliwość udziału zawodników zrzeszonych PZPN 

maksymalnie do ligi okręgowej. 

• Uczestnicy zobowiązani są posiadać sprzęt sportowy, Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą                   

do Organizatora do dnia 21.10.2021r. 

 

6. Sposób przeprowadzania rozgrywek: 

• Czas trwania meczu 1x12min.  

• Każda drużyna  składa się z 6 zawodników (5+ bramkarz) + max. 4 zawodników rezerwowych. 

• Drużyny zobowiązane są występować w jednakowych strojach. Bramkarz powinien posiadać 

strój kolorystycznie odmienny od reszty drużyny.  

• Za mecz wygrany zespół otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, przegrana 0 punktów. 

• O zajętym miejscu decyduje kolejno: 

1. Liczba zdobytych punktów 

2. Przy równej liczbie punktów o miejscu decyduje: 

− Wynik bezpośredniego spotkania  

− Większa ilość strzelonych bramek   

− Różnica bramek 
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7. Nagrody: 

• W klasyfikacji końcowej za trzy pierwsze miejsca przewidziane są puchary.  

• Nagroda dla najlepszego Strzelca. 

• Nagroda dla najlepszego Bramkarza. 

• Nagroda dla najlepszego zawodnika turnieju. 

 

8. Zasady finansowania: 

• Uczestnicy pokrywają wszelkie koszty związane z udziałem w Turnieju. 

• Opłata startowa wynosi 200 zł od drużyny. 

 

       9. Postanowienia końcowe: 

• Uczestnicy Turnieju mają obowiązek ubezpieczenia się na własny koszt. 

• W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator. 

• Wszelkie kwestie uwzględnione w regulaminie będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami PZPN  decyzje podejmuje Sędzia Główny. 

 

 

 

                                                                                 

 

Sędzia Główny                                                          Organizator 

 


