R E G U L A M I N
XIX TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ
O „PUCHAR BURMISTRZA” SĘDZISZOWA MŁP.
05 – 26 LIPCA 2009 R.
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Do turnieju dopuszczeni zostają zawodnicy, którzy reprezentowali dany klub
w rundzie wiosennej 2009 r. /dotyczy to równieŜ Juniorów „Lechii” Sędziszów Młp., nie
dotyczy „GRODU” Będziemyśl/.
Mecze turniejowe rozgrywane będą systemem pucharowym po uprzednim losowaniu par,
które odbyło się w dniu 23.06.2009 r. W przypadku remisu po rozegraniu meczu 2 X 45
minut zwycięzca zostanie wyłoniony w serii rzutów karnych.
W II rundzie wystąpią zwycięzcy par z I rundy.
Zwycięzcy II rundy spotkają się w meczu finałowym, przegrani z II rundy wystąpią
w meczu o III miejsce.
Gospodarz meczu przekazuje informacje do Urzędu Miejskiego o wyniku meczu, strzelonych
bramkach, ewentualnie o czerwonych kartkach.
Zawodnik ukarany czerwoną kartką ma zakaz gry w następnym meczu Turnieju.
KaŜda druŜyna w trakcie meczu moŜe dokonać 5 zmian w tym bramkarz.
Gospodarze II rundy zostaną ustaleni w drodze losowania po rozegraniu I rundy, losowanie
odbędzie się w dn. 13 lipca 2009 r. /poniedziałek/ godz. 800 w Urzędzie Miejskim
w Sędziszowie Młp. /pokój nr 2/.
Mecze finałowe zostaną rozegrane 26 lipca 2009 r. (niedziela) na stadionie MLKS Lechia
Sędziszów Młp..
Na kaŜdy mecz druŜyny mogą na rachunek Gminy dokonać zakupu wody mineralnej do
kwoty 25 zł.
Organizator Turnieju /Gmina/ zabezpiecza obsługę sędziowską.
Gospodarze poszczególnych meczy zabezpieczają obsługę medyczną, a meczy finałowych
organizator Turnieju.

NAGRODY:
1. Kluby biorące udział w Turnieju o Puchar Burmistrza otrzymują nagrody w postaci sprzętu
sportowego w kwocie:
I miejsce – 600 zł
II miejsce – 500 zł
III miejsce – 400 zł
IV miejsce – 300 zł
Pozostałe druŜyny za udział w turnieju otrzymują sprzęt w kwocie po 100 zł
2. DruŜyny biorące udział w finałach 26 lipca 2009 r. otrzymują od organizatorów
ciepły posiłek i napoje.

