
 

Zarządzenie  Nr 32/2022 

Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

z dnia 14 września 2022 roku 

 

 

w sprawie organizacji turnieju piłki nożnej „TWIN CITIES SEROCK CUP 2022” przez 

Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

 

 

 

Na podstawie art. 201  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1467), oraz § 10 aktu założycielskiego spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z dnia 27 sierpnia 2019 r. Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Serocku, przy ul. Rynek 21, zarządzam, co 

następuje 
 

§1 

 

1. Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Serocku zorganizuje w dniu 24 września 2022 r. turniej piłki nożnej  

pn. TWIN CITIES SEROCK CUP 2022.  

2. Nowy regulamin oraz program imprezy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.   

 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

       Prezes Zarządu 
 



 

REGULAMIN TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  

TWIN CITIES SEROCK CUP 2022 

W kategorii U-11 dla dzieci z roczników 2012 i młodsi  

24.09.2022 r. 

 
Organizatorzy:                  Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.  
 Klub Sportowy Sokół Serock 
  
Cel imprezy :                     Popularyzacja piłki nożnej. 

    Integracja środowiska poprzez sport. 

Promocja aktywności fizycznej oraz      

współzawodnictwa sportowego wśród dzieci. 

Krzewienie idei fair play. 
 

§ 1 

Amatorski turniej piłki nożnej dla dzieci TWIN CITIES SEROCK CUP rozegrany będzie na 

podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem i 

obowiązującymi postanowieniami PZPN.  
 

§ 2 

1. W turnieju mogą brać udział drużyny chłopców, dziewcząt lub mieszane.  

2. Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać ważną legitymację szkolną ze 

zdjęciem. Warunkiem udziału zespołu w rozgrywkach jest posiadanie listy 

zawodników potwierdzonej przez pełnoletniego opiekuna. 

3. Do udziału w turnieju dopuszcza się drużyny, które potwierdzą udział min. 5 dni 

przed i stawią się na miejscu rozgrywek minimum 30 minut przed rozpoczęciem 

danego turnieju.  

4. Opiekun zespołu powinien przed pierwszym spotkaniem przedstawić 

organizatorowi podpisaną listę zawodników wraz z adnotacją ,,AKCEPTUJĘ 

REGULAMIN TURNIEJU” 
 

§ 3 

Kategorie rozgrywkowe: 

Turniej odbędzie się w kategorii   -  U-11 dla dzieci z rocznika 2012 i młodsi. 

 

§ 4 

Terminy turnieju: 

Turniej odbędzie się w terminie  - 24.09.2022 r. 



 

§ 5 

Klasyfikacja turnieju:  

1. W poszczególnych meczach punktuje się następująco:  

• za zwycięstwo drużyna otrzymuje - 3 punkty  

• za remis - 1 punkt  

• za przegraną - 0 punktów  

2. W turnieju kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.  

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, ostatecznie 

 o zajętym miejscu decyduje kolejno:  

• wynik bezpośredniego spotkania,  

• różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w Turnieju, 

• większa liczba strzelonych bramek,  

• rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

 

§ 6 

Zasady „FAIR PLAY” 

   

Wszystkich zawodników, trenerów i kibiców turniejów obowiązują zasady „fair play” 

Drużyna nie przestrzegająca postanowień niniejszego regulaminu zostanie 

wykluczona z rozgrywek na podstawie decyzji Organizatora. W takim przypadku 

spotkania rozegrane przez wykluczoną drużynę zostaną automatycznie zweryfikowane 

stosunkiem bramek 3:0 na korzyść drużyny przeciwnej. Powodem dyskwalifikacji 

drużyny może być również rażąco nie sportowe zachowanie zawodnika lub 

niewychowawcze zachowanie trenera lub innej osoby towarzyszącej drużynie.  

 

§ 7 

Przepisy i zasady. 

1. W turnieju weźmie udział do 15 zespołów. 

2. Zespoły zakwalifikowane do udział w turnieju zostaną podzielone na 3 grupy – 5 

drużynowe – podczas oficjalnego losowania. 

3. W pierwszej fazie turnieju będą się odbywać rozgrywki grupowe w grupach A,B,C. 

4. W drugiej fazie rozgrywki będą się odbywać o miejsca turniejowe w grupach 

wyłonionych według wyników z rozgrywek grupowych. 

Klucz podziału: 

• Grupa ZŁOTA (o miejsca 1–5) – trzy drużyny z pierwszych miejsc  w grupach A, 

B, C oraz dwie drużyny z 2 miejsc z grup A, B i C z lepszym bilansem.     
     

• Grupa SREBRNA (o miejsca 6–10) – drużyna z drugiego miejsca z grup A, B, C                

z najsłabszym bilansem, drużyny z 3 miejsc z grup A, B, C i drużyna z czwartego 

miejsca z grup A, B, C z najlepszym bilansem 
 

• Grupa BRĄZOWA (o miejsca 11–15) – dwie drużyny z czwartych miejsc z grup    

A, B, C oraz drużyny z piątych miejsc w rozgrywkach grupowych. 

 

5. Turnieje w grupach będą odbywać się systemem gry "każdy z każdym". 

6. Zespoły składają się z maksymalnie 12 osób (zawodników) i minimum 1 osoby 

dorosłej (trenera/opiekuna). Tylko taki skład zespołu dopuszczany jest do 

przebywania na obiekcie.   

7. Czas trwania meczu: 15 minut. 



 

8.   Każdy zespół podczas turnieju gra tyle samo czasu.  

9.   Liczba zawodników na boisku:  7 (6 plus bramkarz). 

10. W czasie spotkania obowiązują zmiany "hokejowe" we właściwej strefie zmian  

11.  Wszystkie drużyny zobowiązane są posiadać stroje sportowe.  

12.  Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania tylko w obuwiu piłkarskim   

 (lanki, korkotrampki lub turfy), obowiązuje zakaz gry we wkrętach. 

13. Mecze rozgrywają się na boisku o wymiarach około 50/56 x 26/30  

14. Rozmiar bramek 2 x 5 m. 

15. Mecze będą rozgrywane piłkami nr 4. 

16. W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi jeden sędzia na każde boisko.  

 

§ 8 

Przepisy  gry: 

W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej  

z następującymi wyjątkami:  

• nie obowiązuje przepis dotyczące pozycji spalonej,  

• odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m,  

• rzut karny wykonuje się z odległości 9 m od środka linii bramkowej,  

• rzuty z autu wykonuje się wprowadzenie piłki do gry nogą. Piłka ma być 

ustawiona nieruchomo na linii bocznej; jest w grze, gdy zostanie kopnięta po 

ziemi i wyraźnie się poruszy. Dozwolony jest JEDEN sposób wznowienia: 

wykonawca zaczyna sam prowadzić piłkę – musi wykonać pierwsze dwa 

kontakty z piłką, dopiero drugi kontakt może być strzałem na bramkę lub 

podaniem. Wykonawca „wrzutu” nie może zdobyć bramki bezpośrednim 

strzałem na bramkę z linii bocznej, jednak wolno mu to zrobić przy kolejnym 

kontakcie/tach z piłką (do uznania bramki nie jest konieczne dotknięcie piłki 

przez jakiegokolwiek innego zawodnika).  

• Sędziowie winni pilnować minimum 3-metrowej odległości zawodników  

przeciwnej drużyny od piłki w momencie wprowadzania jej do gry. 

• bramkarz po aucie bramkowym wybija piłkę nogą z podłoża na własnej  

połowie. Za wykopanie piłki z autu bramkowego bezpośrednio poza własną 

połowę powoduje przyznanie rzutu wolnego pośredniego z linii środkowej dla 

przeciwnika 

• niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę 

nożną stosuje się:  

• kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry. 

• czerwona kartka, powoduje wykluczenie z gry oraz automatyczny zakaz gry 

ukaranego zawodnika w następnym meczu - niezależnie od fazy rozgrywek 

 

§ 9 

    Nagrody: 

1. Drużyny, które zajmą I, II, III miejsca w turnieju w swojej kategorii wyróżnione 

zostaną pucharami i medalami. 

2. Zawodnicy, którzy uzyskają najlepsze wyniki indywidualne w turnieju w swojej  

kategorii wyróżnione zostaną statuetkami:    

              - Najlepszy strzelec, 

              - Najlepszy bramkarz. 

3. Wszyscy zawodnicy zostaną uhonorowani okolicznościowymi medalami. 

 



 

§ 10 

Postanowienia końcowe: 

1. Niniejszy regulamin jest jedyna podstawą do turnieju „TWIN CITIES SEROCK CUP”  

2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi, 

który może dokonywać jego zmian. 

3. Wszelkie zastrzeżenia i protesty rozpatrywane będą przez sędziego głównego i 

koordynatora turnieju w trakcie jego trwania.  

4. O wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek w Turnieju, a nie objętych 

przepisami niniejszego regulaminu decyzje podejmuje Organizator Turnieju. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek w przypadku 

gdy ulegnie zmianie liczba zespołów przystępujących do turnieju. 

6. Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas rozgrywek. 

7. Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem   

uczestników. 

8. Uczestnikom nie przysługuje żadne roszczenia z tytułu odszkodowania ze strony    

organizatora za straty materialne, uszczerbek na zdrowiu lub życiu, jakie by 

uczestnik poniósłby biorąc udział w turnieju „TWIN CITIES SEROCK CUP”. 

9. Organizator nie odpowiada z tytułu NW osób biorących udział w turnieju jak     

również osób towarzyszących i innych przebywających na terenie obiektów w     

czasie rozgrywek.   

  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem danych jest Organizator. Dane przetwarzane są w celu realizacji imprezy oraz w celach 

marketingowych w zakresie udzielonej zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie 

podania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania. Zgoda na cele marketingowe może być w każdym czasie 

wycofana. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami 

danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie 

przepisów prawa organy publiczne. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych 

są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane 

na stronach www lub przekazywane mediom. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych 

przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, 

nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www 

Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Zgoda 

może zostać wycofana w każdym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych 

osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora.  
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