
 

Turniej piłkarski  Ugoool Cup 2017   

Projekt „SPORTOWA KROKOWA” 

 

Regulamin: 

 

1. Organizator: Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej 

2. Termin: 15 czerwca 2017r. 10.00  

3. Zgłoszenia: przyjmowane w dniu turnieju do 9.30 – po tej godzinie zespoły nie będą podlegały 

weryfikacji. Można wysłać zeskanowaną kartę zgłoszeniową na maila lumpek85@interia.pl wcześniej, 

a oryginał dostarczyć w dniu turnieju. W takim przypadku zespół będzie dopuszczony do weryfikacji 

po 9.30. 

Wspomniany system zgłoszeniowy ma na celu usprawnienie sporządzenia drabinki turniejowej. 

4. Miejsce: Boisko przy SP w Krokowej 

5. Kategorie wiekowe : Open. 

6. Zespół: skład podstawowy złożony jest z 6 zawodników grających (5 w polu + bramkarz) oraz                        

2 zawodnik rezerwowych.  

7. Czas gry: zostanie ustalony w dniu zawodów 

8. System rozgrywek: uzależniony od liczby zgłoszonych zespołów 

9. Postanowienia ogólne: 

Uczestnictwo:  

-  bezpłatne 

-  zespoły obowiązuje wypełniona karta zgłoszeniowa 

- w rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy bez względu na wiek. Kapitan zespołu (pełnoletni), w 

którym grają zawodnicy niepełnoletni posiada zgodę rodziców na uczestnictwo oraz ponosi 

odpowiedzialność i sprawuje pełną opiekę nad owym zawodnikiem. Jeśli cały zespół złożony jest z 

zawodników niepełnoletnich muszą oni posiadać opiekuna pełnoletniego na czas turnieju (pełni on 

rolę i obowiązki kapitana pomimo, że nie uczestniczy w turnieju).  

-  w turnieju mogą uczestniczyć zespoły złożone z zawodników zameldowanych na terenie gminy. 

- w uzasadnionych przypadkach organizator ma prawo do akceptacji zawodników nie posiadających 

zameldowania na terenie gminy Krokowa. 

- każdy zawodnik powinien posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem. 

- obowiązuje obuwie sportowe przystosowane do gry na sztucznej trawie. 

10. Przepisy: 



Zawody odbywają się zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną PZPN z zastrzeżeniami: 

- zmiany w czasie gry są dokonywane systemem hokejowym bez przerwy w grze przy linii środkowej 

boiska (zawodnik musi zejść, żeby wszedł inny). Ilość zmian dowolna, 

- rzut karny wykonuje się z linii pola karnego, 

- wszystkie rzuty wolne są rzutami bezpośrednimi. Zawodnicy drużyny przeciwnej ustawieni                      

w odległości 5m od piłki, 

Za niesportowe zachowanie lub brutalną grę sędzia zawodów może stosować następujące kary: 

1. karę wychowawczą (żółta kartka) - wykluczenie na 1 minutę lub utrata bramki podczas gry w 

osłabieniu. Druga taka kara w meczu skutkuje pokazaniem drugiej żółtej kartki (w konsekwencji 

czerwonej). 

2. wykluczenie z gry w danym turnieju z zawieszeniem udziału w podobnych imprezach 

realizowanych w ramach projektu „Sportowa Krokowa”. 

11. Klasyfikacja: za wygrany mecz przyznaje się 3pkt., remis 1pkt., porażka 0pkt., O końcowej pozycji 

decyduje większa liczba zdobytych pkt. W przypadku zgromadzenia takiej samej liczby punktów 

decyduje bilans bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi, bilans bramkowy całego turnieju, 

większa liczba zdobytych bramek.  

12. Nagrody: 

Wręczane na zakończenie turnieju.  

14. Uwagi końcowe: 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione wartościowe rzeczy oraz sprzęt sportowy, na 

terenie obiektu, 

w sprawach, które nie zostały uwzględnione w regulaminie decyduje Sędzia Główny. 

Zespoły uczestniczące w zawodach ubezpieczają się na okres zawodów we własnym zakresie!!!! 

Każdy zawodnik przed rozpoczęciem pierwszego meczu swojej drużyny potwierdza na zgłoszeniu 

własnoręcznym podpisem, że posiada aktualne badania lekarskie i nie ma żadnych przeciwwskazań 

zdrowotnych wykluczających go z udziału w imprezie.  

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak oświadczeń lekarskich oraz za jakiekolwiek 

urazy i kontuzje odniesione w trakcie trwania turnieju, 

Organizator nie zapewnia opieki medycznej podczas trwania turnieju. W przypadku nieszczęśliwego 

zdarzenia zawodnikom zostanie udzielona pomoc doraźna oraz wezwana zostanie karetka 

pogotowia.  

 

 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom turnieju, a ich decyzje są 

ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 


