
REGULAMIN 
XVIII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR GMINY NOWA SUCHA ‘2014 

 

 

1. ORGANIZATOR 
 

 Gmina Nowa Sucha 

 KS „Promyk” Nowa Sucha 

 

2. TERMIN I MIEJSCE 
 

Turniej zostanie rozegrany w dniu 02.02.2014 (niedziela) w Zespole Szkół w Kozłowie Biskupim. 

 Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10.00. 

 

3. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU 
 

Turniej rozegrany zostanie systemem grupowym. Szczegółowy harmonogram zawodów z godzinami rozgrywania meczów zespoły 

otrzymają po losowaniu grup. 

Losowanie grup odbędzie się w dniu 02.02.2014 (niedziela) o godzinie 9.30 przed turniejem. 

Losowanie mogą obserwować przedstawiciele drużyn zgłoszonych do turnieju. Ilość grup uzależniona jest od ilości zgłoszonych 

drużyn. Maksymalna ilość drużyn biorących udział w turnieju jest ograniczona do 8. 

Zawody odbędą się zgodnie z przepisami gry w halową piłkę nożną oraz ustaleniami zawartymi w tym regulaminie. 

 Czas gry - 13 minut bez przerwy. 

Kolejność zespołów w grupach eliminacyjnych ustalana jest na podstawie: 

 sumy zdobytych punktów (3 pkt. za zwycięstwo, 1 pkt. za remis) 

 wyniku bezpośredniego spotkania 

 lepszej różnicy bramek 

 większej liczby bramek strzelonych 

W meczach o końcowe lokaty w przypadku remisu w normalnym czasie gry sędzia zarządza 5-minutową dogrywkę, która kończy 

 się automatycznie z chwilą, gdy którakolwiek z drużyn uzyska bramkę. Jeżeli dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, 

 zespoły wykonują na przemian rzuty karne do pierwszej pomyłki. 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

W zawodach mogą uczestniczyć drużyny 8-osobowe. Skład drużyny: 3 zawodników w polu i bramkarz, pozostali rezerwowi. Zmiany 

„hokejowe” przeprowadzane w strefie zmian, ilość zmian nieograniczona w trakcie meczu. Prawo startu mają drużyny 

zrzeszone. 

Warunkiem dopuszczenia drużyny do turnieju jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 50 zł. 

 Kierownicy zgłoszonych drużyn zobowiązani są do dostarczenia imiennej listy zawodników zespołu (wraz z numerami  

 umieszczonymi na ich koszulkach) do godziny 10.00 w dniu zawodów. 

 W trakcie gier turnieju obowiązuje obuwie miękkie (trampki, tenisówki itd.) 

 

5. NAGRODY 
 

Za zajęcie miejsc I-III drużyny otrzymają puchary i medale, pozostałe drużyny puchary. Przewidziano również nagrody 

indywidualne. 

 

6. UWAGI KOŃCOWE 
 

 prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom 

 za zaistniałe wypadki i kradzieże z winy drużyn uczestniczących w zawodach organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności 

 koszty podróży, ubezpieczenia zawodników oraz diet pokrywają zgłoszone drużyny we własnym zakresie 

 ewentualne protesty przyjmowane będą w ciągu 5 minut po meczu, po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 zł. Po oddaleniu 

protestu kaucja nie będzie zwracana 

 

7. ADRESY OSÓB KONTAKTOWYCH 
 

1. Jerzy Gasiński  Nowa Sucha 30  tel. kom. 0 503 054 118 

2. Mariusz Mikulski Nowa Sucha 46a  tel. kom. 0 605 629 789 

 

 

 

KS „Promyk” Nowa Sucha 


