Regulamin turnieju w piłce nożnej
o Puchar Wójta Gminy Laszki 2017
1.

CEL
1)

zagospodarowanie wolnego czasu w środowisku wiejskim,

2)

podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności gry w piłkę nożną,

3)

organizacja zawodów w celach sparingowych.

2.

ORGANIZATOR: Ludowy Klub Sportowy „HETMAN” Laszki,

3.

UCZESTNICTWO

Gmina Laszki.

1)

w rozgrywkach mogą uczestniczyć kluby sportowe z terenu Gminy Laszki,

2)

w zespołach mogą grać mieszkańcy Gminy Laszki lub osoby spoza terenu gminy ale
posiadające kartę w danym klubie na dzień prowadzenia rozgrywek

3)

każdy bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność,

4)

w zawodach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 2002 r. i starsi

5)

zawodnicy obowiązani są do posiadania dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej,

6)

zawodnik w tym turnieju nie może grać w różnych drużynach (tylko w tej, w której
został zgłoszony na liście imiennej),

7)

jeżeli z danej miejscowości nie jest wystawiona drużyna, to zawodnicy z tej
miejscowości mogą grać w innych drużynach,

4.

REGULAMIN
1)

w rozgrywkach obowiązują przepisy i postanowienia wydane przez PZPN oraz ustalenia
zawarte w niniejszym regulaminie,

2)

w turnieju obowiązuje zasada pozycji spalonej,

3)

mecze rozgrywane będą na boiskach na terenie gminy – zostanie przeprowadzone
losowanie boisk,

4)

mecz o 3 miejsce i finał odbędzie się 30 lipca 2017 r. na boisku sportowym w Tuchli

5)

Czas gry:


w meczach eliminacyjnych 2 x 30 minut z 15 minutową przerwą,



w finale 2x45 minut z 15 minutową przerwą

6)

na jednym boisku odbędą się w jeden dzień 3 mecze: wszystkie z jednej grupy

7)

zmiany są przeprowadzane systemem standardowym, każda zmiana musi być zgłoszona
sędziemu głównemu, ilość zmian:
a)

7 w polu,

b)

1 bramkarz

8)

zawodnik, który zszedł z boiska może po raz kolejny wejść na boisko w czasie gry,

9)

obowiązuje posiadanie obuwia sportowego i ochraniaczy,

10)

sędziów wyznacza OZPN na wniosek organizatora turnieju,

11)

minimalna ilość zawodników mogąca rozpocząć mecz wynosi 9, a maksymalna 11,

12)

kary:
a)

żółta kartka – brak,

1

13)

b)

druga żółta kartka = czerwona kartka, wykluczenie do końca meczu,

c)

czerwona kartka – wykluczenie do końca meczu i w meczu kolejnym,

zawodnik który dostał dwie żółte kartki a w konsekwencji czerwoną kartkę, może zagrać
w następnym meczu,

14)

zawodnik

który

otrzymał

bezpośrednio

czerwoną

kartkę

zostaje

wykluczony

w kolejnym meczu.
5.

PUNKTACJA
1)

za przegraną – 0 punktów,

2)

za zwycięstwo – 3 punkty,

3)

za remis – 1 punkt,

4)

za oddanie meczu walkowerem – 3 punkty dla drużyny przeciwnej,

5)

za grę w drużynie zawodnika nieuprawnionego mecz jest zweryfikowany jako walkower,

6)

jeżeli drużyna zejdzie z boiska w trakcie gry mecz jest zweryfikowany jako walkower,

7)

w przypadku równej ilości punktów o miejscu w tabeli decyduje bezpośredni pojedynek,
następnie różnica bramek a kolejno losowanie

8)

koszty udziału w turnieju (koszenie boiska, wyznaczenie linii) pokrywa drużyna,
na której boisku odbywają się w daną niedzielę mecze,

9)

koszty sędziów pokrywa organizator,

10)

przejazdy pokrywają zgłaszające kluby we własnym zakresie,

11)

drużyna która po 15 minutach od ustalonego czasu nie stawi się na mecz przegrywa
walkowerem.

6.

NAGRODY
1) Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju zostaną nagrodzone pamiątkowymi
pucharami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
2) Dodatkowo zostaną przyznane wyróżnienia dla najlepszego strzelca i najlepszego
bramkarza.
3) Tytuł najlepszego strzelca otrzyma zawodnik, który strzeli we wszystkich meczach
najwięcej bramek.
4) Tytuł najlepszego bramkarza otrzyma bramkarz drużyny, która straciła najmniej bramek
w rozgrywkach.

7.

SĘDZIOWIE
1)

8.

organizator turnieju zapewnia sędziego głównego meczu oraz dwóch sędziów liniowych,

UWAGI KOŃCOWE:
1)

Prawo

interpretacji

regulaminu

przysługuje

współorganizatorowi

turnieju,

tj. Urzędowi Gminy Laszki.
2)

Dla każdej z drużyn ma być dostarczony niniejszy regulamin i listy zgłoszonych
zawodników.

3)

Zgłoszenia drużyn w dniu spotkania z prezesami klubów, tj. 01.07.2017 r. o godz.
19:00.
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