REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY LUBAŃ
Pisarzowice, 17 czerwca 2017 r.
1. UCZESTNICTWO
•
•
•
•
•
•
•
•

w rozgrywkach mogą uczestniczyć kluby LZS z terenu Gminy oraz zespoły
reprezentujące pozostałe miejscowości gminy Lubań,
w zespołach, nie będących klubami, mogą uczestniczyć tylko osoby zamieszkałe
na terenie gminy Lubań oraz zawodnicy klubów piłkarskich zamieszkali na
terenie Gminy,
w turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 16 rok życia,
zespoły zgłoszone do rozgrywek będą dopuszczone do turnieju na podstawie imiennej
listy zawodników,
w zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek OZPN
Jelenia Góra na sezon 2016/2017 na podstawie list zgłoszonych (dotyczy klubów),
przy ustalaniu tożsamości zawodników obowiązuje regulamin w/w rozgrywek,
wszyscy zawodnicy obowiązani są do posiadania legitymacji szkolnej lub dowodów
tożsamości,
obowiązuje bezwzględny zakaz gry zawodników zgłoszonych w innych klubach
piłkarskich chyba, że zawodnik ten zamieszkuje na terenie Gminy Lubań.

2. REGULAMIN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

w rozgrywkach obowiązują przepisy i postanowienia wydane przez PZPN
oraz ustalenia zawarte w niniejszym regulaminie,
turniej rozegrany zostanie na boisku w Pisarzowicach, w sobotę 17 czerwca
2017 r., od godz. 14.00.
czas i system rozgrywek zostanie ustalony w dniu turnieju, zależeć będzie
od liczby zgłoszonych drużyn,
zmiany są przeprowadzane systemem hokejowych, każda zmiana
musi być zgłoszona sędziemu głównemu,
obowiązuje posiadanie obuwia sportowego i ochraniaczy,
sędziego wyznacza organizator turnieju,
minimalna ilość zawodników mogąca rozpocząć mecz wynosi 9, maksymalna 11,
zawodnik może występować tylko w jednej drużynie,
kary:
a) żółta kartka - ostrzeżenie,
b) druga żółta kartka – czerwona kartka,
c) czerwona kartka – wykluczenie do końca meczu,
zawodnik który otrzymał czerwona kartkę, może wystąpić w następnym meczu.

3. PUNKTACJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

za przegraną - 0 punktów,
za zwycięstwo – 3 punkty,
za remis – 1 punkt
za oddanie meczu walkowerem – 3 punkty dla drużyny przeciwnej,
za grę w drużynie zawodnika nieuprawnionego, mecz jest zweryfikowany jako
walkower,
jeżeli drużyna zejdzie z boiska w trakcie gry mecz jest zweryfikowany jako walkower,
w przypadku równej ilości punktów o miejscu w tabeli decyduje bezpośredni
pojedynek, następnie różnica bramek, następnie liczba bramek zdobytych, następnie
liczba bramek straconych,
w przypadku zgłoszenia się do turnieju sześciu i więcej drużyn, zespoły zostaną
podzielone na dwie grupy A i B, z czego w półfinale spotkają się: zwycięzca grupy
A z drugą drużyną grupy B i druga drużyna grupy A ze zwycięzcą grupy B.
zwycięzcy półfinałów grają w finale, przegrani w meczu o 3 miejsce,
w przypadku zgłoszenia się pięciu i mniej drużyn, turniej zostanie rozegrany
systemem „każdy z każdym”.

4. NAGRODY
•
•
•

wszystkie drużyny biorące udział w turnieju, zostaną nagrodzone dyplomami,
a zwycięzcy pucharami,
zostanie także wyłoniony najlepszy zawodnik, bramkarz i król strzelców,
o wyborze najlepszego zawodnika i bramkarza zadecyduje organizator turnieju oraz
kapitanowie lub kierownicy drużyn.

5. SĘDZIOWIE
• organizator turnieju zapewnia sędziego głównego meczu oraz sędziów liniowych.
6. UWAGI KOŃCOWE
•
•
•

prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorowi turnieju,
zgłoszenia zespołów do dnia 07.06.2017 r. w Urzędzie Gminy Lubań,
ewentualne losowanie grup odbędzie się przed zawodami o godz. 14.00 w obecności
przedstawicieli drużyn.

