
 
REGULAMIN XIV ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ MĘŻCZYZN O PUCHAR PRZECHODNI 

WÓJTA GMINY KOWALA „KOWALA 2017” 

 

1. CEL 

 Popularyzacja piłki nożnej w gminie; 

 Stworzenie możliwości spędzenia wolnego czasu; 

 Integracja mieszkańców gminy oraz poprawa ich sprawności fizycznej; 

 Ocena poziomu wyszkolenia i umiejętności najlepszych drużyn w gminie. 

 2. ORGANIZATOR 

●Urząd Gminy w Kowali. 

3. TERMINY ROZGRYWEK 

   Czerwiec, lipiec 2017 (niedziele) w godzinach ustalonych przez organizatora na stadionie piłkarskim przy 

muszli koncertowej w Kowali. Mecze rozgrywane będą w/g grafiku po przyjęciu zgłoszenia i po losowaniu.  

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Prawo startu mają zespoły zgłoszone do organizatora. Drużyną opiekuje się jej przedstawiciel, który              

działa w jej imieniu. Przedstawiciel drużyny zobowiązany jest dostarczyć organizatorom                                 

listę imienną zawodników z podaniem dokładnej daty urodzenia wraz miejscem zamieszkania                        

oraz  swoje imię i nazwisko i telefon kontaktowy. Druk imiennej listy zgłoszeniowej ( załącznik nr 1 )       

można    pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Kowali lub w sekretariacie Urzędu. W turnieju      

mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni na imiennej liście. 

W turnieju mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Gminy Kowala. Zawodnik zgłoszony 

w danym zespole nie może w czasie turnieju zmienić barw drużyny. 

W zespołach mogą grać osoby pełnoletnie. Dopuszcza się grę zawodników niepełnoletnich 

z roczników 2000 i 2001. Tych zawodników obowiązuje przedłożenie organizatorowi pisemnego    

oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na jego uczestnictwo w rozgrywkach               

( załącznik nr 2.)  Weryfikacji imiennych list zgłoszeniowych dokona organizator turnieju                               

wspólnie z pracownikiem referatu ewidencji ludności Urzędu Gminy w Kowali. Podpis pracownika        

referatu ewidencji ludności na listach zgłoszeniowych jest potwierdzeniem wyszczególnionych na liście 

zawodników do udziału w rozgrywkacho puchar Wójta.  

 Zgłoszenia przyjmowane będą na oryginalnych drukach ( załącznik nr 1 ) do  dnia 30.05.2017 roku 

(wtorek) do godz.13.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Kowala.   

Jest to termin ostateczny. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane!!!. 

       Po wpłynięciu zgłoszeń w dniu 30.05.2017 r. o godz. 13.30 odbędzie się  w siedzibie  

       Urzędu Gminy sala nr 43 spotkanie z opiekunami zespołów w celu  dokonania  

       losowania drużyn oraz dopracowania szczegółów turnieju.     

5. SYSTEM  I REGULAMIN ROZGRYWEK  

 Na spotkaniu z opiekunami określony zostanie sposób rozgrywek pucharowy lub grupowy w zależności 

od liczby zgłoszonych drużyn. Nieprzewidziane są dogrywki.  

W przypadku remisu, drużyny wykonują rzuty karne zgodnie z przepisami PZPN.  

 Mecze 2 x 30 minut z 5 minutową przerwą. 

 Drużyna, która wylosuje wolny los w drugiej rundzie, musi rozegrać następny mecz. 

     •      Każdy zawodnik podczas trwania zawodów musi posiadać dokument tożsamości. 

       •    Zawodnik jest zobowiązany na wniosek opiekuna drużyny przeciwnej do okazania 

             dokumentu tożsamości z aktualnym zdjęciem w celu jego identyfikacji. Sprawdzenie  

             takie może być dokonane zarówno przed, w przerwie, jak i bezpośrednio po zakończeniu  

             spotkania, jednak nie później niż 5 minut po jego zakończeniu.  

•     W przypadku stwierdzenia gracza nieuprawnionego drużyna oddaje punkty walkowerem,  

        który oznacza przyznanie wyniku 0 : 3, chyba, że wynik mecz w momencie przerwania spotkania był 

        bardziej korzystny dla drużyny której przyznano  walkower. W takim przypadku zostaje zachowany 

        wynik z chwili przerwania spotkania.   

 Jeżeli drużyna zejdzie z boiska w trakcie gry, mecz jest zweryfikowany, jako walkower. 

 Drużyna, która po 10 minutach od ustalonego czasu rozpoczęcia gry nie stawi się na mecz oddaje mecz 

walkowerem. 

 Po strzelonej bramce kapitan drużyny lub strzelec bramki ma obowiązek podania imienia i nazwiska 

sędziemu celem odnotowania strzelca w protokole. 

 Drużyna wymieniona na pierwszym miejscu jest gospodarzem spotkania. 

 9 zawodników to minimalna liczba, która pozwala na rozpoczęcie meczu. 

  Maksymalna liczba zgłoszonych zawodników do szerokiej kadry drużyny jest nieograniczona, 

natomiast do gry można wystawić tylko 18 zawodników z listy szerokiej kadry, która została zgłoszona 

do organizatora rozgrywek. 

 Obowiązuje całkowity zakaz gry w obuwiu z metalowymi wkrętami. 



 Zawodnik ukarany żółtą kartką obligatoryjnie opuszcza boisko na 2 minuty. 

 Zawodnik ukarany czerwoną kartką obligatoryjnie zostaje odsunięty od kolejnego meczu. 

 

 

 

 

 

 Zawodnik wykluczony z gry musi natychmiast opuścić boisko, a w przypadku ociągania się lub 

sprzeciwu, sędzia informuje kapitana o zakończeniu meczu, jeżeli zawodnik ten w ciągu 2 minut nie 

opuści boiska. 

 Za szczególnie brutalne faule zawodnik zostaje odsunięty od turnieju. Decydują 

o tym sędziowie wraz z organizatorem. Od tej decyzji nie ma odwołania. 

 Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą dopuszczeni do udziału 

w meczu. Za zachowanie zawodników podczas meczu oraz podczas pobytu na terenie obiektu 

odpowiada opiekun drużyny i kapitan zespołu. 

 6.        UWAGI KOŃCOWE 

      •       Zwycięska drużyna otrzyma Puchar Przechodni Wójta Gminy Kowala  oraz 

 nagrodę rzeczową ufundowaną przez Wójta Gminy Kowala. Trzy pierwsze drużyny otrzymają  

 pamiątkowe medale. Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy.    

       •      Każdy spośród 15 okręgów wyborczych ma prawo zgłosić jedną drużynę. 

       •     Nie można tworzyć drużyny złożonej z zawodników pochodzących z różnych okręgów  

             wyborczych.  

 Uczestnicy dojeżdżają na mecze na własny koszt.  

 Organizator zapewnia obsługę sędziowską i opiekę medyczną i wodę. 

 Ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązku 

zgłaszającego. 

•     Drużynę obowiązują jednolite stroje sportowe, które zabezpiecza zgłaszający  

        uczestnik.           

 Organizator nie bierze odpowiedzialności w przypadku nieszczęśliwych wypadków oraz za rzeczy 

pozostawione bez opieki. 

 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi turnieju, tj. Urzędowi Gminy w 

Kowali. 

 W sprawach spornych wynikających z przebiegu turnieju decyzję podejmuje organizator w 

porozumieniu z sędzią. 

 Podczas rozgrywek na ławce rezerwowych mogą przebywać tylko zawodnicy rezerwowi drużyny , 

która aktualnie rozgrywa mecz wraz ze swoim opiekunem wpisanych na listę zawodników ( załącznik 

Nr 1 ) 

              

 

Uwaga!!! 

 

Podczas turnieju część turnieju drużyny mogą grać systemem ligowym (każdy z każdym). 

W takim przypadku o kolejności w tabeli decyduje: 

- ilość zdobytych punktów. 

- wynik bezpośredniej rywalizacji. 

- różnica bramek (dodatnia/ujemna). 

- ilość strzelonych bramek. 

- rzuty karne. 

Za każde spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 

- 3 punkty za zwycięstwo 

- 1 punkt za remis 

- 0 punktów za porażkę. 

 

 

 

 

         Wójt Gminy Kowala 

          

             Tadeusz Osiński 

 

 

 

 


