
REGULAMIN  „PUCHAR LATA” PIŁKI NOŻNEJ  

                 BOISKO WIELOFUNKCYJNE - RUDNO 2015 

 ORGANIZATOR:  

Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie, ul. Szkolna 4 

 MIEJSCE i DATA ROZGRYWEK :  

 Boisko wielofunkcyjne przy  Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie 

 Rejestracja drużyn w sekretariacie ZKiW w Rudnie do 24. 08. 2015 r., do godz.  1000. 

 Turniej odbywać się będzie w dniach 24.08 - 31.08. 2015 r.   

 CEL IMPREZY: 

Popularyzacja piłki nożnej i umożliwienie młodzieży udziału w atrakcyjnej formie czynnego 
wypoczynku i sportowej rywalizacji , w czasie wolnym od zajęć szkolnych. 

 UCZESTNICTWO: 

W rozgrywkach mogą brać udział kluby sportowe, zespoły szkolne, drużyny podwórkowe po-
dzielone na trzy  kategorie: 

 Szkoła Podstawowa IV-VI 

 Gimnazjum I-III 

 open 

 SYSTEM ROZGRYWEK: 

Dokładny system rozegrania zawodów zostanie podany w dniu rozpoczęcia (każdy z każdym, 
podział na grupy finał ”C” ,”B”,”A”)  

 WARUNKI UDZIAŁU: 

Drużyna musi zgłosić do rozgrywek przynajmniej 6 zawodników, max 8. Każda z drużyn musi 
mieć pełnoletniego opiekuna oraz kapitana , który będzie informowany przez organizatora o 
dalszym przebiegu rozgrywek oraz innych sprawach organizacyjnych. W celu zgłoszenia dru-
żyny do rozgrywek należy czytelnie wypełnić kartę zgłoszeniową w dniu zawodów , przy czym 
zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. Każdy zawodnik zobowiązany jest do 
grania tylko w płaskim obuwiu!!! 

 ORGANIZACJA ROZGRYWEK: 

Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt , za remis 1 pkt, przegrana (w tym walkower ) 0pkt, 
wygrana walkowerem 3 pkt. 
O kolejności w tabeli decydują:  1.ilość zdobytych punktów, 2.wynik bezpośredniego poje-
dynku, ( w przypadku 3 lub więcej drużyn „mała tabela” uwzględniająca wyniki bezpośred-
nich pojedynków) , 3.ilość goli dodatnich, wynikająca z różnicy goli zdobytych do straconych, 
4.ilość zdobytych goli w turnieju, 5.rzuty karne. 
Trzy pierwsze drużyny otrzymają puchary i dyplomy. 

 PRZEPISY GRY: 

 Przepisy PZPN 

 Turniej odbywa się na boisku wielofunkcyjnym  

 Zespoły występują w 6-osobowych składach (bramkarz +5 zawodników w polu) 

 Czas gry do uzgodnienia wraz z opiekunami  maksymalnie 2x10 min 

 Ilość zmian zawodników z pola gry podczas trwania rozgrywek jest nieograniczona i 
nie wymaga przerwy w grze. 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste zawodników podmienione lub zaginione w 
trakcie trwania imprezy. Za bezpieczeństwo młodzieży odpowiada opiekun zespołu, który jest 
zobowiązany do nadzoru nad swoimi podopiecznymi. Ostateczna interpretacja regulaminu i 
sprawy sporne rozstrzyga organizator.                                                                                                                                               


