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1. Organizatorami turnieju Halowego Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kaźmierz są: 

- Urząd Gminy w Kaźmierzu, 

- Kaźmierski Klub Sportowy CZARNI 

2. Celem turnieju jest popularyzacja sportu wśród mieszkańców Gminy Kaźmierz, integracja 

społeczna oraz popularyzacja zasady „Fair Play”.  

3. Nagrody : 

Puchar Przechodni oraz nazwa zwycięskiej drużyny zostanie umieszczona                      

w gablocie, w Urzędzie Gminy w Kaźmierzu. 

a) pierwsze miejsce:  

 puchar za zajęcie I miejsca i dyplom, 

b) drugie miejsce: 

  puchar za zajęcie II miejsca i dyplom, 

c) trzecie miejsce: 

 puchar za zajęcie III miejsca i dyplom, 

d) miejsca pozostałe: dyplomy 

4. Prawo startu mają drużyny składające się z zawodników – mieszkańców Gminy Kaźmierz, 

zameldowanych na terenie Gminy Kaźmierz. W turnieju może wystąpić maksymalnie 10 

drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Wiek zawodników : od 17 lat. Zawodnicy niepełnoletni dołączają zgody rodziców lub 

opiekunów na udział w turnieju. 

6. Mecze będą prowadzone przez sędziów licencjonowanych.  

7. Harmonogram turnieju wg załącznika (może ulec zmianie przy mniejszej ilości zgłoszonych 

drużyn).Czas trwania spotkań: mecze fazy grupowej, mecz o IX, VII, V miejsce – 1x10min, 

mecze półfinałowe, o III miejsce oraz finał – 1x15min  

8. Drużyna składa się z 10 zawodników (zgłoszenie z zaznaczeniem osób pełniących funkcje 

kapitana i kierownika drużyny). Drużyna występuje w meczu w składzie 5 zawodników.                   

W drużynie zgłoszonej może występować max. 3 zawodników, którzy występują                        

w rozgrywkach kwalifikowanych WZPN. 

9. Ze względu na system turniejowy, wymiana zawodników jest dowolna (jak w hokeju – 

zawodnik może wracać na boisko). 

10. Obowiązuje halowe obuwie sportowe  z jasną podeszwą. 

11. Drużyna występuje w jednakowych koszulkach. 

12. Obowiązuje  punktacja: 

 za mecz wygrany –  3 pkt. 

 za remis                –  1 pkt. 

 za mecz przegrany –  0 pkt. 

13. Przy równej ilości zdobytych punktów liczymy wynik bezpośredniego spotkania,                         

stosunek bramek - przy równym stosunku bramek wyższe miejsce zajmie drużyna, która zdobyła 

więcej bramek. Jeśli ten bilans będzie taki sam o wyższym miejscu zadecydują po 3 rzuty karne. 

14. Do dyskusji z sędzią upoważnia się tylko kapitana drużyny. 

15. Kary: 

 upomnienie słowne przez sędziego 

 kara 2 minut ( zawodnik może wejść na boisko po upływie 2 minut, lub 

wcześniej – jeśli jego drużyna straci bramkę) 

 czerwona kartka - zawodnik ukarany czerwoną kartką zostaje 

zdyskwalifikowany do końca turnieju. 

Apelujemy o sportowe, kulturalne zachowanie i grę „Fair – Play” 



 

16. Przyjazd drużyn na turniej odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt. 

17. Zgłoszenie drużyny do turnieju należy dokonać do dnia  5 marca 2010 r. 

18. Uiszczenie wpisowego drużyny (60zł od drużyny) winno nastąpić do dnia                                    

5 marca 2010 r. Wpisowe przyjmuje Pan Krzysztof Woźny – Skarbnik KKS CZARNI 

19. Zgłoszenia po w/w terminie nie będą przyjmowane. 

20. Obecność kierownika lub kapitana drużyny na zebraniu w dniu 5 marca 2010 r.                     

(godz. 18.00 Sala Rady Gminy przy Urzędzie Gminy w Kaźmierzu) jest obowiązkowa. 

21. Za badania lekarskie, przydatność zawodnika do gry oraz zgody rodziców odpowiedzialni są 

kierownicy drużyn.  

22. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, kontuzje itp. zdarzenia, które 

mogą wydarzyć się podczas turnieju.  

Osoby uczestniczące w turnieju oświadczają że nie będą wnosić roszczeń wobec 

organizatorów. 

23. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Sędzia Techniczny.  
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