NOCNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY
KRZESZYCE 23.07. 2021 r.
REGULAMIN

1. Turniej jest imprezą cykliczną, rozgrywaną corocznie.
2. Drużyny biorące udział w turnieju walczą o Przechodni Puchar Wójta Gminy
Krzeszyce.

•

Trzykrotne zwycięstwo w turnieju przez drużynę pod tą samą nazwą
skutkuje zdobyciem Pucharu na własność.

•

Drużyny biorące udział w turnieju otrzymują pamiątkowe dyplomy i
medalami, a trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone pucharami.

•

Z pośród wszystkich grających w turnieju, kapitanowie drużyn wybiorą
najlepszego zawodnika i bramkarza turnieju.

•

3.
4.
5.
6.

W turnieju mogą brać udział mieszkańcy Gminy Krzeszyce zameldowani na
jej terenie ( wyjątek stanowią zawodnicy drużyn piłkarskich oraz pracownicy
zakładów pracy działających na terenie Gminy Krzeszyce ).
Rozgrywki będą prowadzone według przepisów gry w piłkę nożną ( PZPN).
Przepisy szczegółowe dotyczące rozgrywek zostaną przekazane przez organizatora
oraz sędziów na odprawie kapitanów.
Sędziowie zawodów, będą stosowali kary czasowe, wykluczenia z danego meczu
oraz wykluczenia z całego turnieju w zależności od rodzaju przewinienia.
Z rozgrywek zostaną wykluczeni zawodnicy będący pod wpływem alkoholu.

7. Czas gry: W zależność od liczby drużyn, czas gry zostanie ustalony przez
organizatora podczas odprawy kapitanów.
8. Liczba graczy: 3 graczy w polu + bramkarz + rezerwowi ( maksymalna liczba
zawodników w drużynie 10.)
9. Zmiany odbywają się „hokejowo” ( bez limitu zmian )
10.Rozgrywki będą prowadzone w grupach ( w zależności od ilości zgłoszonych
drużyn organizator dokona losowania i podziału ).
11. Rozgrywki w grupach będą prowadzone w systemie „ każdy z każdym”
12.Drużyny, które zajmą miejsca 1 i 2 rozegrają mecze półfinałowe w systemie:
2A-1 B.
13. Drużyny, które przegrają spotkania półfinałowe,
spotkają się w meczu o miejsca 3 — 4.
14. Drużyny, które wygrają spotkania półfinałowe, rozegrają mecz FINAŁOWY.
15. Wszelkie sprawy sporne nie zawarte w Regulaminie Rozgrywek, będą
rozstrzygane przez Organizatora turnieju.
16. Wszelkie zachowania niesportowe zawodników podczas rozgrywek będzie
grozić dyskwalifikacją drużyny.

Zapisy drużyn do 21.07.2020r pod numerem 667 797 508
lub gok@krzeszyce.pl
Wpisowe od drużyny wynosi 50zł. Organizator zapewnia
posiłek regeneracyjny.

