
Zostań piłkarskim TURBO-KOZAKIEM Orlika 2020! 

 

Regulamin 
 

I. CELE 
- rozwijanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego, 
- rozwijanie cech zdrowej sportowej rywalizacji w duchu „fair - play”, 
- wyłonienie „Turbo-Kozaka” Orlika w dwóch kategoriach wiekowych. 
 
II. ORGANIZATOR 
Organizatorem konkursu jest Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, www.zcas.zlotow.pl. 
 
III. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU 
Złotów, boisko Orlik - wtorek, 28 lipca 2020, godz. 13:30. 
 
IV. KATEGORIE WIEKOWE: 
- do lat 12 
- do lat 16 
 
V. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ROZGRYWEK 
Uczestnik, który wyraził chęć startu w zabawie ma do wykonania 9 zadań. Za  poprawne wykonanie 
zadania uczestnik zdobywa punkty. 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują tytuł „TURBO-KOZAKA ORLIKA” oraz nagrody. 
 
VI. ZASADY KLASYFIKACJI 
Na podstawie rezultatów uzyskanych przez uczestników we wszystkich próbach uzyskujemy sumę 
punktów, która decyduje o kolejności w „Rankingu Turbo Kozaka”. 
W poszczególnych kategoriach wygrywają uczestnicy z największą łączną ilością punktów z 
wszystkich prób. 
O kolejności w rankingu decyduje łączna liczba zdobytych punktów. 
Przy równej ilości łącznej punktów u dwóch lub więcej uczestników konkursu przeprowadzona 
zostanie dogrywka. 
 
VII. ZGŁOSZENIA: 
Zapisy będą trwały na miejscu w dniu zawodów u organizatora w godz. 12.30-13.30.                   
Kontakt e-mail: sport.zcas@zlotow.pl lub tel. 67 263 22 88. 
W celu weryfikacji uczestnicy są zobowiązani do posiadania ZGODY RODZICA/OPIEKUNA NA 
UDZIAŁ W WYDARZENIU (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU) 
 
VIII. KONKURENCJE: 
1. Rzuty rożne: 
Punktacja: 3 x 10 pkt. 
 
2. Obij poprzeczkę (16 m):  
Punktacja: 3 x 10 pkt. 
 
3.  Uderzenie z linii środkowej do bramki bez odbicia: 
Punktacja: 3 x 15 pkt. 



 
4.  Odbij słabszą nogą ponad głowę: 
Punktacja: 1 odbicie= 1 pkt. 
 
5. Karuzela (10 obrotów 360 st. z ręką na piłce + rzut karny - do pustej bramki 
Punktacja: 1 x 10 pkt.  
 
          
         ORGANIZATOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do regulaminu 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W WYDARZENIU 
TURBO-KOZAK W DNIU 28.07.2020 r. 

 
 

Wyrażam zgodę na udział w w/w biegu mojego dziecka ……………………………….…………….……. 
                                                                                                                  (Imię, nazwisko, wiek) 

 
 

……….………………………….…………….……. 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


