
Regulamin „Pucharu Wiosny 2016” w piłce nożnej amatorów. 

 

 

              Organizatorem rozgrywek jest Stowarzyszenie Edukacyjno – Sportowe "STASZIC-KUTNO" i MOSiR Kutno.   
Celem ligi piłkarskiej jest popularyzacja piłki nożnej, oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży i dorosłych 
poprzez udział we współzawodnictwie sportowym. Liga rozgrywana jest w dwóch kategoriach: + 16 – rocznik 2000 i 
starsi i „oldboy” +35 – rocznik 1981 i starsi. Karta zgłoszeniowa każdej z drużyn powinna zawierać: Nazwę drużyny, 
Imię i Nazwisko zawodnika, PESEL. Lista zawodników musi być ostateczna przed rozpoczęciem pierwszego meczu 
drużyny (zawodnicy spoza listy nie mogą brać udziału w rozgrywkach).  

1. W lidze mogą brać udział wyłącznie zawodnicy amatorzy. Wyklucza się udział w Lidze zawodników, którzy biorą 
udział w rozgrywkach regionalnych związków lub Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

2. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Na karcie zgłoszeniowej kapitan lub opiekun podaje swoje Imię i 
Nazwisko, tel. kontaktowy i składa podpis. 

3. Mecze rozgrywane będą w w weekendy od 21 maja do 19 czerwca br., płycie boiska Orlik przy Aleji ZHP.  

4. Czas gry: 2 razy po 25 minut z przerwą 5 minut.  

5. Liczba zawodników wynosi 5 + bramkarz (minimalna liczba zawodników do rozegrania meczu wynosi 4).  

6. Obowiązuje obuwie piłkarskie z wyłączeniem kołków metalowych. 

7. W trakcie meczu możliwe są zmiany hokejowe z jednego miejsca zmian. 

8. Za niesportowe zachowanie zawodnika: brutalne faule, przekleństwa, itp. przewidziane  są kary: żółta lub 
czerwona kartka (zgodnie z zasadami ogólnymi). Dodatkowo otrzymanie żółtej lub czerwonej kartki wiąże się z 
opuszczeniem boiska na 3 minuty, przy żółtej przez zawodnika ukaranego, przy czerwonej przez innego 
zawodnika. Za wyjątkowo niesportowe zachowanie organizator może ukarać zawodnika lub drużynę karami 
dodatkowymi według uznania. Karane będzie także naganne zachowanie kibiców i opiekunów (wykluczenie 
zespołu lub zawodnika z dalszych rozgrywek lub weryfikacja wyniku meczu (walkower 3:0 dla przeciwnika). W 
przypadku gry zawodnika nieuprawnionego do uczestnictwa w zawodach lub odsuniętego za kary konsekwencją 
jest walkower w danym meczu. 

9. Liga rozgrywana jest systemem każdy z każdym. Możliwe jest rozegranie dodatkowego turnieju typu Play Off w 
dniu 19 czerwca br. po uzgodnieniu z kapitanami drużyn. 

10. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1, przegrana 0. W przypadku równej ilości punktów 
decyduje:  
- korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach, 
- przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach, 
- przy dalszej równości, liczba zdobytych punktów w spotkaniach pomiędzy tymi drużynami, 
- przy dalszej równości, organizator ustanawia dodatkowe spotkanie w celu wyłonienia wyższej lokaty. 

11. Drużyna otrzymująca trzeci walkower odpada z ligi (anuluje się wyniki i klasyfikacje z poprzednich meczy). 
Dotyczy również drużyn wycofujących się. 

12. Niedopuszczalne jest palenie tytoniu, picie alkoholu oraz zażywanie środków odurzających i psychotropowych 
przez zawodników i kibiców na terenie rozgrywanych zawodów. 

13. Mecze należy rozgrywać zgodnie z przewidzianym przez organizatora terminarzem. 

14. Organizator zawodów ma prawo i sprawdzić wiek i tożsamość zawodników na podstawie dokumentów 
tożsamości, które zawodnicy powinni przynosić na każdy mecz i okazywać na żądanie. 

15. Mecze sędziują osoby wyznaczone przez organizatora. 

16. Organizator nie ubezpiecza uczestników nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy powstałe w trakcie 
rozgrywek. Nie ponosi także odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z 
tego powodu wypadki oraz skutki tych wypadków w czasie gry. 

17. Nagrody: drużynowe oraz indywidualne (najlepszy zawodnik, strzelec, bramkarz i inne). 

18. Zawodnicy zgłoszeni do turnieju wyrażają zgodę na wykonywanie i publikowanie w mediach zdjęć i filmów z 
zawodów. W razie sprzeciwu organizator prosi o stosowne oświadczenie. 

19. Koszt uczestnictwa w turnieju wynosi: 150,- zł. od drużyny. Wpłata musi być uregulowana na konto MOSiR 
Kutno lub najpóźniej na zebraniu organizacyjnym. 

20. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu. 

21. W sprawach wyjątkowych decyduje organizator. 

 


