
Załącznik Nr 1

Regulamin turnieju w piłce nożnej
o Puchar Wójta Gminy Czarnocin 2018

1. Cel:

a. Zagospodarowanie wolnego czasu w środowisku wiejskim.

b. Podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności gry w piłkę nożną.

c. Przegląd i selekcja uzdolnionych ruchowo i piłkarsko zawodników.

2. Organizatorzy i współorganizatorzy:

a. Wójt Gminy Czarnocin (organizator główny)

b. Stowarzyszenie „Czarni Czarnocin” (współorganizator)

c. Ludowy Zespół Sportowy „Czarnocin” (współorganizator)

3. Uczestnictwo:

a. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zespoły tworzone przez koła LZS i inne instytucje z terenu
Gminy Czarnocin

b. Najmłodszym członkiem zespołu może być zawodnik, który urodził się w 2003 roku i posiada
pisemne  pozwolenie  rodziców  lub  prawnych  opiekunów  na  grę  w  turnieju.  Zgoda  obejmuje
zawodników, którzy w dniu rozpoczęcia turnieju nie mają ukończonych 18 lat.

c.  Zespoły  zgłoszone  do  rozgrywek  będą  weryfikowane  na  podstawie  listy  zgłoszonych
zawodników z podaniem dokładnej daty urodzenia. Lista zgłoszonych zawodników powinna być
potwierdzona przez osobę zgłaszającą drużynę.

d.  Zawodnicy  zobowiązani  są  mieć  przy  sobie  dowód  tożsamości,  legitymację  szkolną  lub
jakikolwiek  dokument  ze  zdjęciem,  który  potwierdzałby  ich  tożsamości  w  czasie  trwania
rozgrywek – brak powoduje niedopuszczenie zawodnika do meczu

e. Zawodnicy mają być mieszkańcami Gminy Czarnocin

f. Na liście w drużynie może być 5 zawodników, którzy nie są mieszkańcami Gminy Czarnocin, ale
o  ich  uczestnictwie  w  zawodach  decyduje  organizator.  Organizator  ma  prawo  nie  dopuścić
zawodnika do rozgrywek bez podania przyczyny. Zawodnik z poza terenu Gminy nie może być
zawodnikiem czynnie grającym w rundzie wiosennej sezonu 2017/2018 w jakimkolwiek klubie -
dotyczy  również  zespołów  młodzieżowych.  Zawodnicy  Klubu  LZS  Czarnocin,  którzy  nie  są
mieszkańcami gminy Czarnocin są traktowani tak samo jak mieszkańcy gminy Czarnocin.

g. W turnieju mogą brać udział KOBIETY.

4. Regulamin rozgrywek:

W  rozgrywkach  obowiązują  przepisy  i  postanowienia  wydane  przez  PZPN  oraz  ustalenia
niniejszego regulaminu.

a. Mecze będą rozgrywane na boisku w Czarnocinie

b. Turniej będzie rozegrany w dniu 12 sierpnia 2018 roku.



c.  Czas  gry:  2  x 45  minut  z  10 minutową przerwą (w zależności  od ilości  drużyn  może ulec
zmianie)

d. Zawodnik za niesportowe zachowanie może zostać usunięty z rozgrywek (wykluczony z meczu
i usunięty z terenu stadionu i ukarany karą finansową)

e. Zmiany odbywają się systemem hokejowym.

5. System rozgrywek:

a. System rozgrywek zostanie ustalony w dniu rozgrywek.
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