REGULAMIN
TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY CHOJNICE

I. CEL
A. Propagowanie sportowej rywalizacji i zasad fair play wśród dorosłych.
B. Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Chojnice.
C. Integracja społeczności wiejskiej.
II. ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach. (tel. 52/3972559 – Krzysztof Syngierski)
III. PATRONAT HONOROWY
Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański
IV. MIEJSCE I CZAS
Mecze eliminacyjne odbędą się 01.07 i 09.07.2016 (na boiskach wylosowanych gospodarzy
meczów).
Finał odbędzie się na boisku w Nowym Ostrowitem, 09.07.2016.
V. UCZESTNICTWO
A. W turnieju mogą wziąć udział drużyny zaproszone przez organizatorów.
B. Zgłoszenia drużyny dokonuje kierownik do 22 czerwca 2016 roku (w biurze GOK w
Chojnicach lub drogą elektroniczną: krzysztofs@gokchojnice.pl). Po upływie terminu
organizator nie przyjmuje zgłoszeń do turnieju. Po zgłoszeniu drużyn nastąpi losowanie par
lub grup.
C. Uczestnicy zawodów powinni posiadać aktualne badania lekarskie lub oświadczenia o
zdolności do gry w turnieju (załącznik nr 1).
D. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych oraz
wynikających z tego wypadków i urazów.
E. Każdy zaproszony klub może zgłosić do rozgrywek tylko jedną drużynę.
VI. ZASADY GRY I SPRZĘT SPORTOWY
A. Zawody rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną.
B. Zespoły biorące udział w turnieju muszą być wyposażone w jednolite stroje, a koszulki
powinny być oznaczone numerami na plecach.
C. Drużyny 11- osobowe + rezerwowi.
D. Zespół może dokonać 4 zmian zawodników w każdym meczu.
E. Do rozgrywek można zgłosić 20 zawodników.
F. Listę zgłoszeniową zawodników należy dostarczyć do sędziego przed pierwszym meczem.
Po rozegraniu pierwszego meczu nie można zgłosić dodatkowych zawodników do rozgrywek.
W zawodach mogą wystąpić zawodnicy, którzy byli zgłoszeni do rozgrywek w rundzie
wiosennej.
G. Czas trwania meczu uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
VII. SYSTEM ROZGRYWEK
A. System rozgrywek – pucharowy lub mieszany (faza grupowa i pucharowa)
B. W przypadku rozgrywek grupowych o kolejności miejsc decyduje:

- Ilość zdobytych punktów.
- W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym
miejscu w tabeli decyduje w kolejności:
1- ilość zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami;
2- korzystniejsza różnica bramek strzelonych i straconych we wszystkich spotkaniach lub
między zainteresowanymi zespołami;
3 – większa ilość strzelonych bramek.
VIII. KARY
A. Zawodnik ukarany żółtą kartką – ostrzeżenie.
B. Zawodnik ukarany czerwoną kartką lub drugą żółtą w jednym meczu – wykluczenie z gry
na jeden mecz. ( w szczególnym przypadku organizator może odsunąć zawodnika na dłużej
niż jeden mecz).
C. Trzy żółte kartki – pauza 1 mecz.
IX. OBSŁUGA MEDYCZNA
Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w trakcie gry.
X. NAGRODY
A. Puchar Wójta Gminy Chojnice za zajęcie I miejsca.
B. Za zajęcie miejsc I-II - medale
C. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców i wyróżnionych zawodników.
XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE
A. W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora turnieju.
B. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy osobiste uczestników w
trakcie trwania zawodów.
C. Wszystkich uczestników turnieju obowiązują zasady fair play.
D. Naganne zachowanie zawodników lub opiekunów drużyn może spowodować całkowitą
dyskwalifikację zespołu z rozgrywek. Decyzję o dyskwalifikacji drużyny z turnieju
podejmuje organizator wraz z sędzią głównym zawodów.
E. Podczas trwania turnieju obowiązuje zakaz spożywania alkoholu przez uczestników
rozgrywek.

