
Zygmuntiada

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
Organizator: Fundacja Filii Dei
Termin i miejsce     24 września 2022
Godzina rozpoczęcia 10:00

Cel imprezy:
- Popularyzacja piłki nożnej,
- Integracja środowiska poprzez sport,
- Zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego,
- Promocja systemu małych imprez sportowych,
- Popularyzacja postaci św. Abp Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

I. Uczestnictwo
W turnieju uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych z podziałem na dwie grupy
klasy 4-6 i 7-8, wraz z opiekunem który będzie przebywał z drużyną na turnieju.
Zawodnicy zgłoszeni do danego zespołu na początku rozgrywek, nie mają prawa przejść
do innego zespołu w trakcie trwania turnieju – w przypadku wystawienia 2 zespołów z
1 klubu.
Opiekun zespołu powinien przed pierwszym spotkaniem przedstawić organizatorowi
podpisaną listę zawodników wraz z adnotacją ,,AKCEPTUJĘ REGULAMIN TURNIEJU”
Wszystkich zawodników, trenerów i kibiców turnieju  obowiązują zasady „fair play”
Wszystkie drużyny zobowiązane są posiadać stroje, obuwie sportowe (organizatorzy
zapewniają znaczniki)

II Zasady gry:
Mecze odbywają się według obowiązujących przepisów piłki nożnej:
• w meczu uczestniczy bezpośrednio 5 zawodników w polu + bramkarz
• drużyna  powinna składać się z maksymalnie 8 osób
• w turnieju weźmie udział maksymalnie 6 drużyn w dwóch kategoriach: klasy 4-6
i 7-8, czyli łącznie 12 drużyn.
• mecze rozgrywane  po 2x10 minut
• drużyny będą rozgrywały mecze w wylosowanych 2 grupach na zasadzie każdy z
każdym. Zwycięzcy grup zagrają mecz o wygraną w turnieju. Drużyny z drugich miejsc
mecz o 3 miejsce.
• zmiany zawodników -lotne ( bez konieczności zgłaszania ich sędziemu )
• pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN

III Kary:
Zawodnikom za  niesportowe zachowanie grożą następujące kary
• kara wykluczenia ze spotkania na 2 minuty
• kara wykluczenia ze spotkania na 5 minut

IV Punktacja :
• za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów,
• po rozegraniu wszystkich meczy ustalona zostanie kolejność zespołów na podstawie
ilości dużych punktów. W przypadku gdy dwie drużyny uzyskają taką samą liczbę
punktów oraz jednakowy stosunek bramek o miejscu tych drużyn decydują wynik
bezpośredniego spotkania pomiędzy nimi,
• w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, przez więcej niż dwie drużyny o
kolejności decyduje „mała tabela” uwzględniająca tylko mecze pomiędzy
zainteresowanymi zespołami,
• zajętych miejscach decydują kolejno :
- większa ilość zdobytych punktów
- stosunek bramek, strzelone do straconych
- większa liczba zdobytych bramek
- ostatecznie 5 rzutów karnych



V. System rozgrywek
W turnieju weźmie udział po max. 6  zespołów w dwóch kategoriach klasy 4-6 i 7-8.
Drużyny będą rozgrywały mecze w wylosowanych 2 grupach na zasadzie każdy z każdym.
Zwycięzcy grup zagrają mecz o wygraną w turnieju. Drużyny z drugich miejsc mecz o 3
miejsce.

VI. Zasady finansowania
• koszty organizacyjne turnieju pokrywa Fundacja Filii Dei
• koszty przejazdu - drużyny pokrywają we własnym zakresie.
• Każdy uczestnik otrzyma  posiłek regeneracyjny

VII. Nagrody
• drużyny, które zajmą I, II, III miejsca otrzymają puchar oraz medale dla
całej drużyny kolejno „złoto” „srebro” „brąz” w każdej grupie.
• Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.

VIII. Zgłoszenia do turnieju
Zgłoszenie należy złożyć na adres  kontakt@filiidei.pl do 20 września.

Karta drużyny musi zawierać:
nazwę drużyny,
imię, nazwisko, podpis i telefon kontaktowy trenera opiekuna drużyny,
podpis opiekuna drużyny

IX. Postanowienia końcowe
W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem przyjmuje się, że decyzje podjęte
przez Organizatora  turnieju Fundację Filii Dei są ostateczne.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy bez opieki na
trybunach w szatniach i innych miejscach na terenie obiektu.
Organizator nie odpowiada z tytułu NW osób biorących udział w turnieju jak również
osób towarzyszących i innych osób przebywających na terenie obiektu.
Organizator zapewnia opiekę medyczną.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. W przypadku
zmiany uczestnicy turnieju zostaną o tym powiadomieni najpóźniej do momentu
rozpoczęcia się turnieju.

REGULAMIN TURNIEJU UNIHOKEJA
Organizator: Fundacja Filii Dei
Termin i miejsce: 24 września 2022
Godzina rozpoczęcia 10:00

Cel imprezy:
- Popularyzacja unihokeja,
- Integracja środowiska poprzez sport,
- Zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego,
- Promocja systemu małych imprez sportowych,
- Popularyzacja postaci św. Abp Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

I. Uczestnictwo
W turnieju uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych z podziałem na dwie grupy
klasy 4-6 i 7-8, wraz z opiekunem który będzie przebywał z drużyną na turnieju.
Zawodnicy zgłoszeni do danego zespołu na początku rozgrywek, nie mają prawa przejść
do innego zespołu w trakcie trwania turnieju – w przypadku wystawienia 2 zespołów z
1 klubu.
Opiekun zespołu powinien przed pierwszym spotkaniem przedstawić organizatorowi
podpisaną listę zawodników wraz z adnotacją ,,AKCEPTUJĘ REGULAMIN TURNIEJU”
Wszystkich zawodników, trenerów i kibiców turnieju  obowiązują zasady „fair play”
Wszystkie drużyny zobowiązane są posiadać stroje, obuwie sportowe (organizatorzy
zapewniają znaczniki)



II Zasady gry:
Mecze odbywają się według obowiązujących przepisów unihokeja:
• w meczu uczestniczy bezpośrednio 5 zawodników w polu + bramkarz
• drużyna  powinna składać się z maksymalnie 8 osób
• w turnieju weźmie udział maksymalnie 6 drużyn w dwóch kategoriach klasy 4-6
i 7-8.
• mecze rozgrywane  po 2x7 minut
• drużyny będą rozgrywały mecze w wylosowanych 2 grupach na zasadzie każdy z
każdym. Zwycięzcy grup zagrają mecz o wygraną w turnieju. Drużyny z drugich miejsc
mecz o 3 miejsce.
• zmiany zawodników -lotne ( bez konieczności zgłaszania ich sędziemu )
• pozostałe przepisy zgodnie z przepisami rywalizacji w unihokeja

III Kary:
Zawodnikom za  niesportowe zachowanie grożą następujące kary
• kara wykluczenia ze spotkania na 2 minuty
• kara wykluczenia ze spotkania na 5 minut

IV Punktacja :
• za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów,
• po rozegraniu wszystkich meczy ustalona zostanie kolejność zespołów na podstawie
ilości dużych punktów. W przypadku gdy dwie drużyny uzyskają taką samą liczbę
punktów oraz jednakowy stosunek bramek o miejscu tych drużyn decydują wynik
bezpośredniego spotkania pomiędzy nimi,
• w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, przez więcej niż dwie drużyny o
kolejności decyduje „mała tabela” uwzględniająca tylko mecze pomiędzy
zainteresowanymi zespołami,
• zajętych miejscach decydują kolejno :
- większa ilość zdobytych punktów
- stosunek bramek, strzelone do straconych
- większa liczba zdobytych bramek
- ostatecznie 5 rzutów karnych

V. System rozgrywek
W turnieju weźmie udział max 6  zespołów w dwóch kategoriach klasy 4-6 i 7-8.
Drużyny będą rozgrywały mecze w wylosowanych 2 grupach na zasadzie każdy z każdym.
Zwycięzcy grup zagrają mecz o wygraną w turnieju. Drużyny z drugich miejsc mecz o 3
miejsce.

VI. Zasady finansowania
• koszty organizacyjne turnieju pokrywa Fundacja Filii Dei
• koszty przejazdu - drużyny pokrywają we własnym zakresie.
• Każdy uczestnik  otrzyma  posiłek regeneracyjny

VII. Nagrody
• drużyny, które zajmą I, II, III miejsca otrzymają puchar oraz medale dla
całej drużyny kolejno „złoto” „srebro” „brąz” w każdej grupie.
• Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.

VIII. Zgłoszenia do turnieju
Zgłoszenie należy złożyć na adres  kontakt@filiidei.pl do 20 września.

Karta drużyny musi zawierać:
nazwę drużyny,
imię, nazwisko, podpis i telefon kontaktowy trenera opiekuna drużyny,
podpis opiekuna drużyny

IX. Postanowienia końcowe
W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem przyjmuje się, że decyzje podjęte
przez Organizatora  turnieju Fundację Filii Dei są ostateczne.



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy bez opieki na
trybunach w szatniach i innych miejscach na terenie obiektu.
Organizator nie odpowiada z tytułu NW osób biorących udział w turnieju jak również
osób towarzyszących i innych osób przebywających na terenie obiektu.
Organizator zapewnia opiekę medyczną.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. W przypadku
zmiany uczestnicy turnieju zostaną o tym powiadomieni najpóźniej do momentu
rozpoczęcia się turnieju.

REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI
Organizator: Fundacja Filii Dei
Termin i miejsce: 24 września 2022
Godzina rozpoczęcia 10:00

Cel imprezy:
- Popularyzacja siatkówki,
- Integracja środowiska poprzez sport,
- Zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego,
- Promocja systemu małych imprez sportowych,
- Popularyzacja postaci św. Abp Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

I. Uczestnictwo
W turnieju uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych z podziałem na dwie grupy
klasy 4-6 i 7-8, wraz z opiekunem który będzie przebywał z drużyną na turnieju.
Zawodnicy zgłoszeni do danego zespołu na początku rozgrywek, nie mają prawa przejść
do innego zespołu w trakcie trwania turnieju – w przypadku wystawienia 2 zespołów z
1 klubu.
Opiekun zespołu powinien przed pierwszym spotkaniem przedstawić organizatorowi
podpisaną listę zawodników wraz z adnotacją ,,AKCEPTUJĘ REGULAMIN TURNIEJU”
Wszystkich zawodników, trenerów i kibiców turnieju  obowiązują zasady „fair play”
Wszystkie drużyny zobowiązane są posiadać stroje, obuwie sportowe (organizatorzy
zapewniają znaczniki)

II Zasady gry:
Mecze odbywają się według obowiązujących przepisów siatkówki:
• w meczu uczestniczy bezpośrednio 6
• drużyna  powinna składać się z maksymalnie 8 osób
• w turnieju weźmie udział maksymalnie 6 drużyn.
• mecze rozgrywane do wygranych 2 setów.
• drużyny będą rozgrywały mecze w wylosowanych 2 grupach na zasadzie każdy z
każdym. Zwycięzcy grup zagrają mecz o wygraną w turnieju. Drużyny z drugich miejsc
mecz o 3 miejsce.
• zmiany zawodników zgodnie z przepisami PZPS
• pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPS

III Punktacja :
• za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za przegraną 0 punktów,
• po rozegraniu wszystkich meczy ustalona zostanie kolejność zespołów na podstawie
ilości dużych punktów. W przypadku gdy dwie drużyny uzyskają taką samą liczbę
punktów o miejscu tych drużyn decydują wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy
nimi,

V. System rozgrywek
W turnieju weźmie udział max 6  zespołów.
Drużyny będą rozgrywały mecze w wylosowanych 2 grupach na zasadzie każdy z każdym.
Zwycięzcy grup zagrają mecz o wygraną w turnieju. Drużyny z drugich miejsc mecz o 3
miejsce.

VI. Zasady finansowania



• koszty organizacyjne turnieju pokrywa Fundacja Filii Dei
• koszty przejazdu - drużyny pokrywają we własnym zakresie.
• Każdy uczestnik  otrzyma  posiłek regeneracyjny

VII. Nagrody
• drużyny, które zajmą I, II, III miejsca otrzymają puchar oraz medale dla
całej drużyny kolejno „złoto” „srebro” „brąz” w każdej grupie.
• Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.

VIII. Zgłoszenia do turnieju
Zgłoszenie należy złożyć na adres  kontakt@filiidei.pl do 20 września.

Karta drużyny musi zawierać:
nazwę drużyny,
imię, nazwisko, podpis i telefon kontaktowy trenera opiekuna drużyny,
podpis opiekuna drużyny

IX. Postanowienia końcowe
W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem przyjmuje się, że decyzje podjęte
przez Organizatora  turnieju Fundację Filii Dei są ostateczne.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy bez opieki na
trybunach w szatniach i innych miejscach na terenie obiektu.
Organizator nie odpowiada z tytułu NW osób biorących udział w turnieju jak również
osób towarzyszących i innych osób przebywających na terenie obiektu.
Organizator zapewnia opiekę medyczną.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. W przypadku
zmiany uczestnicy turnieju zostaną o tym powiadomieni najpóźniej do momentu
rozpoczęcia się turnieju.

Regulamin biegów przełajowych

Organizator Fundacja Filii Dei

CEL IMPREZY
1. Uczczenie postaci św. Abp Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
2. Upowszechnianie i promocja sportu.
3. Edukacja historyczna poprzez sport.
4. Integrowanie społeczności lokalnej w ramach wspólnego uprawiania sportu i innych
aktywności.

TERMIN I MIEJSCE
1. Biegi odbędą się w dniu 25 września 2022 roku w Markach, przy ul. Kasztanowej
2.Biuro zawodów czynne od godz. 09:00 do godz. 12:00.
Odbiór pakietów startowych w dniu zawodów do godziny 12.00.
3. Start imprezy, godz. 10:00.
4.Start biegów, kategorie wiekowe, dystans godzina
10:00 – bieg na dystansie 500m, uczniowie klas 1-3
10.30 - bieg na dystansie 1000m, uczniowie klas 4-6
11.00 - bieg na dystansie 2000m, uczniowie klas 7-8
11.30 – bieg OPEN, dystans 3000m .
5. Trasa przebiegać będzie wyznaczoną i wytyczoną trasą na terenie kompleksu
wychowawczo - edukacyjnego prowadzonego przez Siostry Rodziny Maryi w Markach
6. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu.
V. ZGŁOSZENIA – REJESTRACJA BEZPŁATNA
1.Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji na stronie
internetowej: https://dostartu.pl/zygmuntiada-v8023
oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa w dniu zawodów.
2. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.

https://dostartu.pl/zygmuntiada-v8023


3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa,
co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz
do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione
przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu. Łączna liczba uczestników
Biegu jest ograniczona do 300 osób.
4. Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca startu. Biuro będzie czynne
w dniu zawodów w godzinach od 09:00 do 12:00.
5. Szkoły mogą wcześniej przesłać listę uczestników rywalizacji w poszczególnych
kategoriach.
VI. UCZESTNICTWO
1. Prawo uczestnictwa: w biegu OPEN - osoby od 16 lat, liczba uczestników 100 osób,
osoby niepełnoletnie tylko za zgodą rodziców.
2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu”
podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w
dniu zawodów.
3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia
umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi
jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z
tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem
Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
5. Pomiar czasu dokonywany będzie przez sędziów z Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki
6. W każdej kategorii wiekowej jest klasyfikacja kobiet i mężczyzn
7. W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kontakt do osoby z ramienia organizatora – Karolina Kostrzewa, tel.+48 537 635
535
2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników
Biegu.
4. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z
obecnością lub uczestnictwem w biegu.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i w
depozycie.
6. Uczestnik biegu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i nagrań ze
swoim wizerunkiem w materiałach promocyjnych Organizatora.
7. O wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.


