
 

 

REGULAMIN TURNIEJU 

BIZNES CUP NIEPOŁOMICE 2020 

X EDYCJA PIŁKARSKICH MISTRZOSTW FIRM 

 O PUCHAR BURMISTRZA MiG NIEPOŁOMICE 

 
 

I. O TURNIEJU BIZNES CUP NIEPOŁOMICE 

Piłkarskie Mistrzostwa Firm o Puchar Burmistrza MiG Niepołomic – Biznes Cup 
Niepołomice to jedyny tego rodzaju turniej piłkarski dla firm, nie tylko na terenie 
Gminy Niepołomice ale również w Powiecie Wielickim. Pomysł zorganizowania 
turnieju powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Szkoła Futbolu Staniątki oraz Urzędu 
Miasta i Gminy Niepołomice. Pierwsza edycja odbyła się w czerwcu 2014 roku. 
Głównym założeniem turnieju jest uzyskanie dodatkowych środków finansowych, 
które będą przeznaczone na rozwój piłki nożnej wśród najmłodszych dzieci na terenie 
Miasta i Gminy Niepołomice i powiatu wielickiego. Zadaniem turnieju jest również 
podniesienie poziomu aktywizacji firm w rozwój sportu w naszej gminie oraz 
budowanie pozytywnego wizerunku firm poprzez marketing sportowy. Turniej będzie 
okazją do aktywnego spędzenia czasu oraz doskonałą zabawą, a ponieważ jest to już 
X jubileuszowa edycja gwarantujemy jak zawsze profesjonalną organizację i wielkie 
emocje sportowe.  
 

II. ORGANIZATORZY  

Organizatorem turnieju Biznes Cup Niepołomice  jest Stowarzyszenie Szkoła Futbolu 
Staniątki. Turniej jest rekomendowany oraz organizowany pod honorowym 
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice Romana Ptaka. 
 
Szkoła Futbolu Staniątki to największa szkółka piłkarska dla dzieci od 3 roku życia na 
terenie Powiatu Wielickiego. W swojej strukturze sportowej posiada 26 grup 
szkoleniowych, w których doskonali swoje umiejętności już blisko 400 najmłodszych 
sympatyków piłki nożnej w wieku od 3 do 15 lat. Swoim podopiecznym oferuje trening 
w formie zabawy, edukację oraz wychowanie poprzez sport już od 10 lat. 
Misją Szkoły Futbolu jest stworzenie oraz wdrożenie programu, który będzie miał na 
celu wyszkolenie pełnowartościowych piłkarzy oraz wychowywanie dobrego 
człowieka, dlatego na każdych zajęciach oprócz specjalnie przygotowanego treningu 



 

piłkarskiego kształtujemy estetykę ruchu, uczymy dyscypliny, zasad fair-play, 
zdrowego trybu życia oraz kształtujemy osobowość zawodników. 
 
Urząd Miasta i Gminy Niepołomice co roku przeznacza środki finansowe na rozwój 
sportu na terenie gminy, wspiera wiele inicjatyw i działań w zakresie sportu. Burmistrz 
Roman Ptak swoją osobą rekomenduje i popiera wszystkie wydarzenia sportowe, 
które są ukierunkowane m.in. na rozwój sportu wśród dzieci. Czynnie bierze udział w 
wydarzeniach sportowych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Niepołomice, a 
dzięki swojej dużej pasji do sportu podejmuje nowe inicjatywy które mają służyć 
rozwojowi aktywności ruchowej już od najmłodszych lat. 
 

III. CEL 

1. Celem jubileuszowej X edycji turnieju jest zebranie środków finansowych na 
realizację celów statutowych w tym na	 dwa nowe projekty sportowe jakimi są 
Akademii Futbolu Staniątki dla najlepszych zawodników oraz wsparcie 
zawodników poprzez konkurs Stypendium Sportowego Bądź Następny. 

2. Wyłonienie najlepszej drużyny reprezentowanej przez daną Firmę. 
3. Przeznaczenie dochodu z turnieju na rozwój piłki nożnej, wśród najmłodszych 

dzieci na terenie Gminy Niepołomice poprzez realizację projektów sportowych dla 
dzieci. 

4. Pokazanie, że firmy z terenu Miasta i Gminy Niepołomice, powiatu wielickiego oraz 
innego terenu aktywnie włączają się w rozwój sportu wśród najmłodszych dzieci. 

5. Budowanie pozytywnego wizerunku firm poprzez marketing sportowy i sport. 
6. Popularyzacja działalności Stowarzyszenia Szkoła Futbolu Staniątki. 
7. Popularyzacja Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice jako administracji publicznej 

aktywnie włączającej się w inicjatywy sportowe i społeczne. 
 

IV. MIEJSCE ROZEGRANIA TURNIEJU 

Jubileuszowa X edycja turnieju Biznes Cup zostanie rozegrana system jednodniowym 
w sobotę 15 lutego 2020 roku równolegle na dwóch pełnowymiarowych halach 
sportowych Jazy Niepołomice oraz Solne Miasto Wieliczka. 
 
 

V. TERMIN ORGANIZACJI  TURNIEJU 

do 24 stycznia 2020 roku – zgłoszenia do turnieju 
10 lutego 2020 roku – spotkanie organizacyjne  
15 lutego 2020 roku – turniej, zakończenie i bankiet  



 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uzupełnienie formularza zgłoszeniowego online lub wysłanie zgłoszenia na adres 
k.turecki@szkolafutbolu.pl 

2. Dokonanie płatności wpisowego w kwocie 2.000 zł brutto na podstawie 
wystawionej faktury w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia i nie później niż do 15 
lutego. 

3. Lista zgłoszeniowa może zawierać maksymalnie 12 zawodników  
4. Każdy zawodnik biorący udział w turnieju obowiązkowo musi posiadać aktualną 

kartę zdrowia, badania okresowe za które odpowiada kierownik drużyny. Zawodnik 
który nie posiada aktualnej karty zdrowia może brać udział w turnieju po 
wcześniejszym podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia.  

5. Uczestnikami mogą być zespoły składające się z pracowników aktualnie 
zatrudnionych w danej firmie zgłaszającej się do turnieju, podwykonawców oraz 
dodatkowo z maksymalnie trzech zawodników którzy nie są pracownikami 
zainteresowanej firmy. 

6. Każdy zawodnik może reprezentować tylko jedną firmę podczas turnieju.  
 

VII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU    

System turnieju, miejsce organizacji oraz szczegółowe informacje zostaną podane do 
10 lutego i są uzależnione od ilości zgłoszonych firm. Do tej pory zawsze turnieje były 
rozgrywane w systemie grupowym oraz pucharowym. 
 

VIII. PUNKTACJA 

1. Kolejność miejsc w turnieju ustala się w oparciu o większą liczbę zdobytych 
punktów /wygrana - 3pkt, remis – 1pkt, przegrana – 0pkt/ 

2. W przypadku równej ilości punktów: 
- wynik bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi zespołami 
- różnica bramek 
- większa ilość zdobytych bramek 

 

IX. SĘDZIOWIE 

1. Mecze prowadzone będą przez profesjonalnych sędziów. 
2. Sędziemu przysługuje  prawo:  
- zatrzymania czasu gry w sytuacjach specjalnych, np. kontuzja zawodnika, 
- decydowania o wydłużeniu czasu gry z uwagi na zaistniałe przerwy w meczu.  

 



 

X. PODSTAWOWE PRZEPISY TURNIEJU   

1. Rozgrywki odbywają się pełnowymiarowych halach 20x40m oraz bramki 5m x 
2m.  

2. Czas gry: 2x10 minut. 
3. Ilość zawodników 4+1 (4 zawodników w polu i bramkarz). 
4. Zespół liczy maksymalnie 12 zawodników. Na boisku znajduje się 5-ciu zawodników 

(4 w polu + bramkarz).  
5. Drużyna może rozpocząć mecz w minimalnej ilości 4 zawodników (3 w polu + 

bramkarz).  
6. Auty wznawiamy nogą. 
7. Bramkarz wznawia grę ręką z autu bramkowego. W przypadku złapania piłki z akcji 

może wznowić nogą. 
8. Zmiany hokejowe. Najpierw zawodnik musi zejść z boiska, następnie zawodnik 

może wejść. W przypadku nieprawidłowej zmiany sędzia ma prawo ukarać 
zawodnika karą 2 minut. 

9. Czas jest zatrzymywany tylko na prośbę sędziego oraz na ostatnie 2 minuty 
spotkania. 

10. Odległość przeciwnika od piłki przy wznowieniu wynosi min. 5 m. 
11. Sędzia ma prawo ukarać zawodnika karą 2 minut za ostry lub niesportowy faul. 
12. W przypadku otrzymania czerwonej kartki za bardzo ostry faul, zawodnik schodzi 

na 2 minuty i nie może już wejść do końca danego meczu. 
13. W przypadku kiedy drużyna straci bramkę w osłabieniu, uzupełnia skład do 4+1. 
 
 
 

XI. NAGRODY 

1. Każdy zespół otrzymuj certyfikat udziału w turnieju oraz działania na rzecz rozwoju 
sportu dzieci i młodzieży w gminie Niepołomice. 

2. Pierwsze trzy zespoły otrzymują medale oraz Puchar.  
3. Pierwszy zespół otrzymuje bon na zakup sprzętu sportowego w hurtowni 

Pablosport o wartości 600 złotych, za zajęcie drugiego miejsca - bon o wartości 
400 złotych, za zajęcie trzeciego miejsca - bon o wartości 200 złotych. 

4. Nagrody indywidualne za tytuł Najlepszego zawodnika i Bramkarza turnieju oraz 
Króla strzelców i Najładniejszą bramkę.  

 
Krzysztof Turecki 

Tel.: 605-525-999 
e-mail: k.turecki@szkolafutbolu.pl 


