
REGULAMIN 
XXIII TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

O PUCHAR BURMISTRZA SĘDZISZOWA MŁP. 
14 LIPCA – 4 SIERPNIA 2013 r. 

 

 

Regulamin Turnieju i harmonogram rozgrywek, łącznie z losowaniem par został 
ustalony przez organizatora wspólnie z przedstawicielami klubów sportowych  
w dn. 2 lipca 2013 r.    
 

1. Udział w Turnieju: 
Do Turnieju dopuszczeni zostają zawodnicy, którzy reprezentowali dany klub w 

rundzie wiosennej 2013 r. Zawodnik w trakcie trwania Turnieju może 

reprezentować tylko jeden klub. 

a) W przypadku drużyn A i B klasowych dodatkowo dopuszcza się występ w 

danej drużynie maksymalnie 3 zawodników,  którzy nie reprezentowali tego 

klubu w rundzie wiosennej 2013, a brani są pod uwagę przy kompletowaniu 

zespołu na najbliższy sezon, pod warunkiem, że zawodnicy Ci:  

− są mieszkańcami miasta, gminy Sędziszów Młp., 

− w rundzie wiosennej 2013 nie reprezentowali klubów sportowych 

grających wyżej niż Klasa 0, 

− posiadają aktualne badania lekarskie, 

− posiadają pisemną zgodę klubu macierzystego na występ w w/w Turnieju. 

Listę dodatkowych zawodników należy zgłosić pisemnie w sekretariacie 

Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. nie później niż 3 dni przed meczem. 

Lista ta musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, jego adres zamieszkania i 

datę urodzenia, przynależność do klubu sportowego oraz zgodę zawodnika. 

Do listy należy załączyć pisemną zgodę klubu macierzystego na udział 

zawodnika w w/w Turnieju oraz dokument potwierdzający aktualne badania 

lekarskie. 

b) w przypadku drużyny „Młodzieżowców” Lechii Sędziszów Młp. dopuszcza się 

do udziału w Turnieju zawodników Lechii urodzonych 1993 r. i młodszych. 

 

2. Zasady rozgrywek: 
a) w dniu 14 lipca 2013 r. (niedziela) o godz. 17.00 na stadionie w Kawęczynie 

zostanie rozegrana forrunda  pomiędzy zespołami „PROGRES” KAWĘCZYN – 

„PIAST” WOLICA PIASKOWA, zwycięzca awansuje do I rundy turnieju, w 

którym zmierzy się 21 lipca 2013 r. o godz. 17.00 na stadionie w Klęczanach z 

miejscowym „PLONEM”,  

b) I, II runda oraz mecze finałowe będą rozgrywane zgodnie z harmonogramem 

stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu,  



c) mecze turniejowe rozgrywane będą systemem pucharowym,  

2 x 45 min z 10 min przerwą,  w przypadku remisu zwycięzca zostanie 

wyłoniony w serii rzutów karnych,   

d) każda drużyna w meczu może dokonać 5 zmian, 

e) zawodnik ukarany czerwoną kartką ma zakaz gry w następnym meczu 

Turnieju, 

f) w II rundzie Turnieju tj. w meczach półfinałowych – 28 lipca br. wystąpią 

zwycięzcy I rundy, gospodarze II rundy zostaną ustaleni w drodze losowania w 

dn. 22 lipca br. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w 

Sędziszowie Młp. (pokój nr 2), 

g) mecz finałowy oraz mecz o III miejsce w Turnieju zostaną rozegrane 4 sierpnia 

br. (niedziela) na stadionie „LECHII” w Sędziszowie Młp. 

h) organizator Turnieju (Urząd Miejski) zapewnia obsługę sędziowską wszystkich 

meczy oraz obsługę medyczną, ciepły posiłek i napoje meczy finałowych, 

i) obsługę medyczną forrundy oraz I i II rundy Turnieju zapewniają drużyny 

biorące w nim udział, 

j) ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora. 

 

3. Nagrody: 
Kluby biorące udział w Turnieju o Puchar Burmistrza otrzymują nagrody w 

postaci sprzętu sportowego w kwocie: 

I miejsce – 700 zł 

II miejsce – 600 zł 

III miejsce – 500 zł 

IV miejsce – 400 zł 

pozostałe drużyny za udział w Turnieju po 150 zł. 

 

 

Sędziszów Młp. 2 lipca 2013 r. 
 

 

BURMISTRZ SĘDZISZOWA MŁP. 

Kazimierz Kiełb 

 


