
REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW 
     KWIDZYNA W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 

O PUCHAR
1. ORGANIZATOR: Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

        2.  CEL: -  popularyzacja piłki nożnej,
                   -  wyłonienie najlepszych drużyn – MISTRZA KWIDZYNA 2014

      3.  TERMIN I MIEJSCE:   8 MARCA 2014 (sobota) godz. 9:00 
                                        HALA SPORTOWA KCSiR PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 80

4.  UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA: W turnieju startować będzie maksymalnie 12 drużyn, które zgłoszą się jako 
pierwsze, potwierdzą swój udział wpłacając opłatę startową w wysokości 100 zł od drużyny płatne przelewem na konto: 
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji Powiślański Bank Spółdzielczy Kwidzyn nr 05830000090016645220000010  z 
dopiskiem wpisowe na OTWARTE MISTRZOSTWA KWIDZYNA W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR KCSiR lub
gotówką w biurze KCSiR ul. Sportowa 6 (stadion) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2014.
Zgłoszenia z kserokopią dowodu wpłaty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres    marekkcsir@wp.pl  
podając w zgłoszeniu *nazwę drużyny, *miejscowość, *imię i nazwisko osoby do kontaktu, oraz nr tel. tej osoby i e-mail
do przesyłania informacji. Obowiązuje limit 12 drużyn i zasada - kto pierwszy, ten lepszy (decyduje data wpłaty). 

 W drużynach mogą występować zawodnicy pełnoletni, natomiast zawodnicy niepełnoletni, którzy mają ukończone 16 lat muszą posiadać   
 pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju. W turnieju mogą uczestniczyć osoby czynnie uprawiające piłkę   
 nożną (osoby zrzeszone).    

5. SYSTEM ROZGRYWEK:
Przy 12 drużynach, drużyny zostaną podzielone na 4 grupy po 3 zespoły w każdej. Mecze w grupach systemem każdy z każdym.                  
Do ¼ finału awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Ćwierćfinał zostanie rozegrany wg. klucza A1-C2, B1-D2, A2-C1, B2-D1.
Od ¼ finału mecze systemem pucharowym. Mecze 2 X 10 minut z 1 minutową przerwą, rozgrywane będą 
halową piłką nożną, nisko odbijającą się (do gry w futsal). Od ¼ finału, w razie remisu rozstrzygać będą rzuty karne (dotyczy także, 
w razie konieczności, rozstrzygnięcia kolejności miejsc w grupie). PUNKTACJA:  za zw. 3 pkt,  za remis 1 pkt,  porażka 0 pkt,  vo - minus 1 pkt.

O KOLEJNOŚCI MIEJSC W TABELI DECYDUJE:
- liczba zdobytych punktów meczowych,   * przy dwóch drużynach z jednakową ilością punktów decyduje kolejno:
                                                                         - wynik bezpośredniego meczu, różnica bramek, większa ilość strzelonych bramek

6.  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: Za miejsca I – IV puchary i dyplomy. Zwycięska drużyna otrzyma 12 szt pamiątkowych 
koszulek. Najlepszy zawodnik, bramkarz i strzelec rozgrywek otrzymają pamiątkowe statuetki.

 7. SPRAWY FINANSOWE: Koszty organizacyjne oraz zakupu nagród pokrywa organizator.
                                                       Koszty przejazdu i uczestnictwa w turnieju pokrywają drużyny we własnym zakresie.
VII.  SPRAWY RÓŻNE:
- wypełnione (czytelnie, drukowanymi literami) listy zawodników z podaniem numeru na koszulce, należy dostarczyć organizatorowi w dniu
zawodów przed przystąpieniem do pierwszego meczu danej drużyny. Listy zgłoszeniowe wypełnione nieczytelnie  lub bez podpisów nie będą
honorowane i drużyna nie zostanie dopuszczona do meczu,
- wszystkie drużyny zgłoszone do turnieju otrzymają e-mailem tabele rozgrywek i program minutowy zawodów,
- w trakcie turnieju jeden zawodnik może grać tylko w jednej drużynie,
- organizator nie zapewnia uczestnikom rozgrywek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- uczestnicy w rozgrywkach startują na własną odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń przeciwko organizatorowi imprezy 
 na wypadek odniesionych szkód i obrażeń co potwierdzają podpisami na liście zgłoszeń,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatni i na terenie obiektu,
- na terenie obiektu w którym rozgrywany będzie turniej obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu,
- w rozgrywkach obowiązują uproszczone przepisy gry w halową piłkę nożną:     
   

# grę może rozpocząć min. 3 zaw. razem z bramkarzem,  # jeżeli w wyniku wykluczeń, w którymkolwiek zespole pozostanie mniej niż trzech graczy, mecz 
zostanie zakończony i przyznany walkower
# zmiany zawodników „w locie” przy linii środkowej boiska (po 3 m w każdą stronę)
# zmiana bramkarza może być dokonana tylko wtedy, gdy piłka nie jest w grze,  # rzuty karne wykonywane z 6 m.
# rzuty z boku (auty) wykonywane nogą z linii bocznej (czas - 4 sek.),  # z autu nie może być bezpośrednio zdobyty gol 
# odległość muru przy rzutach wolnych, rożnych i autach – 5 m
# zawody prowadzą sędziowie, którzy podejmują wszelkie decyzje na boisku łącznie z czasem gry                                                                                                      
# w czasie gry sędzia stosuje kary:

• żółta kartka – automatyczne wykluczenie zawodnika z gry na 1 minutę (druga żółta kartka – kartka czerwona)

• czerwona kartka – automatyczne wykluczenie zawodnika z meczu (drużyna, może uzupełnić skład po upływie 2 minut)
# za wybitnie niesportowe zachowanie (opisane w protokole) zawodnik może być wykluczony nawet całkowicie z udziału w turnieju
- organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonywanych podczas imprezy do celów marketingowych,
- we wszystkich sprawach spornych oraz w sprawach nie ujętych
  w niniejszym regulaminie decyduje organizator,

NR TEL. W HALI W DNIU ZAWODÓW  501 37 82 57,  509 39 39 79,  513 17 20 13            

UWAGA! WSTĘP NA BOISKO I ŁAWKĘ REZERWOWYCH TYLKO I WYŁĄCZNIE W PŁASKIM OBUWIU SPORTOWYM
    

Wszelkich informacji udziela Marek Sroka: ms@kcsir.pl  tel. (055) 279 38 66, 509 393 979 www.kcsir.pl  

ZAPRASZAMY

http://www.kcsir.ckj.edu.pl/
mailto:merekkcsir@wp.pl


              

ZGŁOSZENIE ZAWODNIKÓW DO TURNIEJU
 OTWARTE MISTRZOSTWA KWIDZYNA 

W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR KCSiR
 

      K w i d z y n  0 8 . 0 3 . 2 0 1 4

........................................................................................................................................................................................................................................................
(PEŁNA NAZWA DRUŻYNY)

Oświadczam, że jestem zdrowy i mogę uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez Kwidzyńskie Centrum Sportu
i Rekreacji w Kwidzynie. W rozgrywkach startuję na własną odpowiedzialność i nie wysunę żadnych roszczeń przeciwko

organizatorowi imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń, co potwierdzam własnoręcznym podpisem na liście zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonywanych podczas imprezy do celów marketingowych.

ZGŁOSZENIE  PROSZĘ  WYPEŁNIAĆ  CZYTELNIE  DRUKOWANYMI  LITERAMI
L.p. NR

ZAW IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA DATA URODZENIA PODPIS RUBRYKA
DLA ORGANIZ.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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12.

13.

14.

15.

16.

ZGŁOSZENIE PROSZĘ DOSTARCZYĆ ORGANIZATOROWI W DNIU ZAWODÓW

Kwidzyn 08.03.2014                                                                                   ZA ZGODNOŚĆ DANYCH
                                                                                                                                   kpt.  drużyny

                                                                                                  ...............................................................................
                                                                                                                        (Imię i nazwisko, podpis)

KONTAKT:      .....................................................................................................................................................
                                                                      (IMIĘ i NAZWISKO)                                  (ADRES KORESPONDENCYJNY)               

TEL.   ...........................................................               ...........................................................................................
                                                                                                                                                                               e-mail                                                      



......................................................, dnia .....................................

                                                                                                     ....................................................................................

                                                                                                     ....................................................................................

                                                                                                     ....................................................................................
                                                                                                             (imię, nazwisko, adres rodzica lub opiekuna)

Na podstawie regulaminu OTWARTYCH MISTRZOSTW KWIDZYNA  
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR KCSiR

wyrażam zgodę na czynny udział mojego syna 

......................................................................................................................................              ........................................................
                                                   (czytelnie imię i nazwisko)                                                                                                              (data urodzenia)

w/w turnieju organizowanym przez Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w dniu 08.03.2014

                                                                                                       ....................................................................................
                                                                                                                       (podpis rodzica lub opiekuna)
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