
REGULAMIN   ZAWODÓW FREESTYLE Z PIŁKĄ NOŻNĄ 2018 

1. ORGANIZATOR 

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie 

Hala Sportowa w Sieniawie 

SportBrand 

 

2. CEL IMPREZY 
 Popularyzacja różnych form sportowych 
 Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie danej dyscypliny sportowej 
 Organizacja czasu wolnego  

 
 

3. DATA I MIEJSCE 
10 marca 2018 r. (sobota)   
 Przyjazd uczestników do godz.13.00 
 13.00 – rozgrzewka 
 14.00 – oficjalne rozpoczęcie zawodów 

Hala Sportowa w Sieniawie, ul. Kwiatowa 10, 38-480 Rymanów 
tel. 500 152 181; 667573924, (13) 43 55 067 
 
 

4. UCZESTNICY 
 Osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie wraz z podpisanym dokumentem (zgodą) przez rodzica, bądź 

opiekuna prawnego 
 
 

5. KWALIFIKACJE ZAWODÓW 
 Każdy zawodnik dostanie piłkę SportBrand TATINA lub SportBrand BRATIA od organizatora i tylko na tej piłce 

będzie robił Freestyle (piłkę otrzymuje się po okazaniu dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej, a 
następnie po zawodach uczestnik zwraca ją organizatorowi) 

 Każdy uczestnik będzie miał czas na rozgrzewkę (około 1 minuty) do zapoznanie się z piłką  

 Uczestnik ma 2 minuty na przedstawienie swojego układu (pokaz nie powinien być krótszy niż 1:50 min i nie 
dłuższy niż 2:10 min)  

 Niezastosowanie się do wymagań czasowych skutkować będzie natychmiastową dyskwalifikacją 

 Dozwolone jest korzystanie z przedmiotów dodatkowych typu skakanka, butelka itp. 

 Każdy uczestnik musi dostarczyć akustykowi ścieżkę dźwiękową do swojego pokazu przed rozpoczęciem 
konkurencji  

 Zawodnicy wychodzą na środek parkietu na hali jeden po drugim w kolejności zgodnej z rozstawieniem (o 
kolejności startu decyduje losowanie) 

 Układy oceniane są pod kątem artystycznym oraz technicznym 

 Na czynnik artystyczny składają się: muzykalność, kreatywność, „flow” 

 Na czynnik techniczny składają się: trudność  trików, kontrola, różnorodność 

 minimalna liczba zawodników zakwalifikowanych do rundy finałowej to 16 (liczba może się zmienić na plus, 
bądź na minus w zależności od liczby zgłoszeń uczestników) 



6. RUNDA FINAŁOWA DRABINKA 

 Konkurencja finałowa – ma na celu wyłonienie najbardziej wszechstronnego zawodnika Freestyle football 
w Zawodach Freestyle w Piłce Nożnej 2018 

 każdy uczestnik ma 3 minuty na przedstawienie swojego układu (system drabinkowy ustalony wcześniej 
w losowaniu) 

 sędziowie oceniają całokształt występu i wybierają zwycięzcę po zakończonej walce 
 zawodnicy nie mogą opuszczać sceny podczas trwania pojedynku 

 
7. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 Przesłanie karty zgłoszeń do 06.03.2018r. (wtorek)  na adres Hali Sportowej w Sieniawie (ul. Kwiatowa 10, 

Sieniawa, 38-480 Rymanów) lub na mail: halasieniawa@interia.pl  (po w/w terminie zgłoszenia nie będą 
przyjmowane) 

 Wpłatę w wysokości 30 zł należy przekazać do 6 marca 2018 r.  na konto organizatora (Gminny Ośrodek 
Kultury w Rymanowie, ul. Grunwaldzka 11, 38-480 Rymanów): Bank PKO BP   Nr  konta 56 1020 2964 0000 
6902 0134 7202 . Terminowa wpłata akredytacji jest warunkiem umieszczenia uczestnika w zawodach. W 
tytule wpłaty prosimy wpisać: „imię i nazwisko uczestnika – ZAWODY FREESTYLE Z PIŁKĄ NOŻNĄ 

 Dołączenie dowodu wpłaty do karty zgłoszeniowej 

 W przypadku osoby niepełnoletniej dołączenie zgody rodziców lub opiekunów prawnych do karty 
zgłoszeniowej 

8. NAGRODY 
 Puchary dla 3 pierwszych miejsc 
 Nagrody rzeczowe dla wyróżnionych 
 Nagroda dla najmłodszego uczestnika 
 Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział 

 
9. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 Organizator zapewnia uczestnikom: sprzęt nagłaśniający, szatnie 
 Nagrania dobrej jakości dokładnie opisane powinny być dostarczone do akustyka przed występem  
 Uczestnicy i opiekunowie przyjeżdżają na własny koszt 
 Podczas trwania zawodów całkowitą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo ponoszą uczestnicy i 

opiekunowie prawni  
 Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione w szatniach, bądź na terenie Hali Sportowej w 

Sieniawie  
  Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator 

 
 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 Na terenie Hali Sportowej obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów, bądź 

innych używek 
 Zawodnik może zostać wykluczony z zawodów za wybitnie niesportowe zachowanie o czym decydują 

sędziowie wraz z organizatorem 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki wypadków i kontuzji powstałe podczas 

zawodów 
 Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów 
 Do zmian niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator 
 Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator 


