REGULAMIN
VII TURNIEJU SOŁECTW W PIŁCE NOŻNEJ
O PUCHAR WÓJTA I RADY GMINY RADZANOWO
I. INFORMACJE WSTĘPNE:
ORGANIZATORZY TURNIEJU:

GLKS POLONIA RADZANOWO
UL. SZKOLNA 3, 09-451 RADZANOWO
poloniaradzanowo@wp.pl

KOORDYNATOR TURNIEJU:

KRZYSZTOF KOSIELIŃSKI
tel. 695 292 832

CELE TURNIEJU: POPULARYZACJA PIŁKI NOŻNEJ
PROMOCJA GMINNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH
INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POPRZEZ SPORT
TERMIN ZGŁOSZENIA DRUŻYN: 03.09.2020 r. godz. 15.00
do siedziby GLKS POLONIA RADZANOWO (CKiS)
LOSOWANIE: 04.09.2020 r. godz. 18:00 w siedzibie GLKS POLONIA RADZANOWO
(CKiS)
TERMIN ROZGRYWEK: 05.09.2020 r. godz. 9.00

MIEJSCE ROZGRYWEK: BOISKO SPORTOWE
W RADZANOWIE UL. SZKOLNA

NAGRODY:
PUCHARY I MEDALE DLA DRUŻYN SKLASYFIKOWANYCH NA MIEJSCACH I-III
TYTUŁ NAJLEPSZEGO STRZELCA
TYTUŁ NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA
TYTUŁ NAJLEPSZEGO BRAMKARZA
DYPLOMY ZA UDZIAŁ DLA WSZYSTKICH DRUŻYN

SĘDZIOWIE: ARBITRZY OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ POWOŁANI PRZEZ
ORGANIZATORA TURNIEJU.
SPRAWY SOCJALNE: ORGANIZATOR ZAPEWNIA WODĘ, HERBATĘ I KAWĘ

II. ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO ROZGRYWEK:
1. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek w turnieju wymaga złożenia Karty zgłoszeniowej (zał. 1
do niniejszego Regulaminu), która zawiera m.in.:
- imienną listę zawodników reprezentujących drużynę;
- imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego, adres mailowy osoby wyznaczonej na
kierownika drużyny, która m.in. odpowiada za kontakty z organizatorami i koordynatorem
turnieju;
2. Kartę zgłoszeniową należy złożyć w siedzibie GLKS POLONIA RADZANOWO przy ul.
Szkolnej 3 osobiście lub mailowo na adres poloniaradzanowo@wp.pl do dnia 03.09.2020
r. do godz. 15.00.
3. Złożenie Karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
4. Sołectwo może wystawić w turnieju maksymalnie dwie drużyny, pod warunkiem, że jedną z
drużyn tworzą wyłącznie zawodnicy w wieku 30+.
5. Drużyna liczy do 10 zawodników, spośród których maksymalnie 2 zawodników może
nie być mieszkańcami Gminy Radzanowo. Zawodnik amator, który nie występuje w
rozgrywkach MZPN począwszy od ligi IV i wyższe.
6.
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zgłoszeniowej nie podlega zmianie!!!
7. Istnieje możliwość wystawienia drużyny łączonej, tj. zgłoszonej przez kilka sołectw.

III. ORGANIZACJA ROZGRYWEK
1. Spośród terminowo zgłoszonych drużyn koordynator turnieju, w obecności min. 3
kierowników drużyn dokona rozlosowania na grupy turniejowe. Termin losowania
ustala się na dzień 04.09.2020 r. godz. 18.00. w siedzibie GLKS POLONIA RADZANOWO.
W tym terminie odbędzie się spotkanie organizacyjne koordynatora turnieju z
kierownikami drużyn.
2. Utworzone grupy turniejowe mogą liczyć maksymalnie 4 zespoły. Liczebność
poszczególnych grup uzależniona będzie od ilości drużyn zgłoszonych do turnieju.
3. Turniej rozpoczną rozgrywki grupowe rozgrywane na zasadzie „każdy z każdym”; z grupy
wychodzą dwie drużyny z największą ilością punktów.
4. Punktacja w grach grupowych: zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt, porażka 0 punktów
5. W przypadku równej ilości punktów o miejscu w grupie decyduje:
•

bezpośredni pojedynek

•

w przypadku remisu – stosunek bramek

•

w przypadku równego – większa ilość strzelonych bramek

•

w przypadku tej samej – dodatkowy mecz

6. Drugi etap rozgrywek zostanie rozegrany systemem pucharowym. Mecze w fazie
pucharowej muszą wyłonić zwycięzcę; w przypadku remisu zarządza się rzuty karne, które
wykonuje po 3 zawodników, w przypadku remisu, po jednym do wyłonienia zwycięzcy.
7. Szczegółowy harmonogram rozgrywek oraz terminarz godzinowy turnieju rozstanie
opracowany przez koordynatora i przedstawiony w dniu turnieju na tablicy
8. Zawodnicy winni posiadać jednolite stroje sportowe, a bramkarz strój odmienny od swojej
drużyny oraz obuwie piłkarskie halowe (preferowana podeszwa kauczukowa).
W przypadku braku jednolitych strojów ew. strojów podobnej barwy, organizator zapewnia
znaczniki k. żółtego.
9. Zawodnicy nie mogą nosić na sobie czegokolwiek, co mogłoby zagrażać bezpieczeństwu
ich samych i innych zawodników.
10. W turnieju mogą brać udział zawodnicy w wieku od 16 lat (wg. roku urodzenia).
11. Każdy zawodnik turnieju zobowiązany jest złożyć oświadczenie o treści zgodnej z
zał. 2 do niniejszego regulaminu. Osoby niepełnoletnie dodatkowo są zobowiązane
dołączyć zgodę rodziców na udział w turnieju (zał. 3 do niniejszego regulaminu).
Oświadczenia składane są wraz z kartą zgłoszeniową drużyny do dnia 03.09.2020 r. do
godz. 15:00.

IV. ZASADY ROZGRYWANIA MECZU:
1. Czas trwania meczu: 2x10 minut.
2. Rodzaj piłki: piłka r 5.
3. Gra bez spalonego.
5. Na boisku drużynę reprezentuje 5 zawodników plus bramkarz.
6. Zmiany zawodników w systemie hokejowym, z wyjątkiem bramkarzy
7. Bramkarz może zmienić się z każdym z zawodnikiem; następuje to wyłącznie w czasie
przerwy w grze i zawsze za zgodą sędziego
8. Bramkarz wprowadza piłkę ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska
9. Bramkarz może chwytać piłki rękami tylko w polu bramkowym
10. Bramkę można zdobyć bezpośrednio z rozpoczęcia gry od środka boiska
11. Zakaz wykonywania wślizgów w celu odebrania piłki; po każdym wślizgu sędzia dyktuje
rzut wolny bezpośredni
12. Po aucie bocznym zawodnicy wprowadzają piłkę do gry nogą zza linii autowej jako rzut
wolny pośredni
13. Sędzia może opóźnić rozpoczęcie spotkania maksymalnie 5 minut od wyznaczonego
terminu
14. Wymiary boiska ( zbliżone do boiska typu Orlik) 26 x 50 m

15. Kary za naruszenie przepisów gry i niesportowe zachowanie:
•

żółta kartka – 1 lub 2 minutowe wykluczenie z gry (decyzją sędziego)

•

czerwona karta – wykluczenie do końca meczu; standardowo zawodnik ma
prawo

grać
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kolejnym
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niebezpiecznych i niesportowych sędzia wraz z koordynatorem indywidualnie
decyduje o ilości meczy, z których zawodnik jest wykluczony
16. Po stracie bramki przez zespół, którego zawodnik odbywa karę czasowego wykluczenia z
gry (żółta kartka) za zgodą sędziego może on wrócić na plac gry
17. Wykluczenie drużyny, w której po czerwonych kartkach pozostało mniej niż 3 zawodników;
mecz kończy się wówczas walkowerem 0:1
18. W przypadku nie stawienia się zespołu na wyznaczone spotkanie drużynie dopisuje się „0”
w tabeli punktowej w stosunku bramkowym 0:3
19. W przypadku niestawienia się obydwu zespołów i nie odbycia meczu w wyznaczonym
terminie, pojedynek weryfikowany jest jako obustronna przegrana. Drużynom dopisuje się „0”
w tabeli punktowej, bez konsekwencji bramkowych
20. Sędzia napomina zawodnika, który narusza przepisy gry, okazuje niezadowolenie z decyzji
sędziego, zachowuje się niesportowo
21. Sędzia wyklucza zawodnika z gry, jeżeli zachowuje się on wybitnie niesportowo (m.in.
używa obelżywych słów) lub będąc wcześniej ukaranym żółtą kartką nadal zachowuje się
niesportowo
22. Pozostałe zasady rozgrywania meczu regulują ogólne przepisy gry w piłkę nożną.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub
walkower. W przypadkach nie przewidzianych regulaminem karę orzeka sędzia wraz z
koordynatorem turnieju.
2. Organizator nie zapewnia zawodnikom i sędziom ubezpieczenia NNW z tytułu udziału
w turnieju.
3. Organizatorzy zapewniają zawodnikom i sędziom pierwszą pomoc przedmedyczną przy
urazach powstałych w czasie gry.
4. Zawodnik grający w okularach, łańcuszkach itp. uczestniczy w meczach na własną
odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował
utratę zdrowia własnego oraz osób trzecich odpowiedzialność prawna spada na w/w osoby.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za udział w rozgrywkach osób chorych
i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry.

6. Wskazane jest, aby osoby biorące udział w rozgrywkach poddały się wcześniej badaniom
lekarskim potwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Wpisanie zawodnika na Kartę
zgłoszeniową turnieju jest równoznacznie z oświadczeniem, że jego stan zdrowia pozwala na
udział w turnieju (wg. zał. 2 do regulaminu).
7. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający
ich tożsamość.
8. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed lub w przerwie meczu, ma obowiązek
sprawdzenia tożsamości osób znajdujących się w protokole zawodów. Po zakończeniu
spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości w zapisie, koordynator ma prawo nałożenia kary (walkower).
9. Organizatorzy zastrzegają, że w sytuacji ekstremalnej koordynator turnieju ma prawo do
własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu (za „sytuację
ekstremalną” uważa się sytuację sporną, której regulamin nie uwzględnił).
10. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie koordynator turnieju.
11. Każdy zawodnik wskazany w Karcie zgłoszeniowej wyraża zgodę na publikowanie zdjęć z
przebiegu turnieju w prasie, na stronach internetowych i w materiałach promocyjnych
Organizatora i Urzędu Gminy Radzanowo.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o
których koordynator turnieju będzie informował kierowników drużyn na bieżąco.

