
REGULAMIN XXV JUBILEUSZOWEGO 
TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 

O PUCHAR BURMISTRZA SĘDZISZOWA MŁP. 
11 LIPCA – 2 SIERPNIA 2015 r. 

 
 

Regulamin Turnieju i harmonogram rozgrywek,  
łącznie z losowaniem par został ustalony przez organizatora 

wspólnie z przedstawicielami klubów sportowych w dn. 30 czerwca 2015 r. 
 
 
1. Udział w Turnieju: 

a) Do Turnieju dopuszczeni zostają zawodnicy, którzy reprezentowali 
dany klub w sezonie 2014/2015. Zawodnik w trakcie trwania Turnieju 
może reprezentować tylko jeden klub, 

b) Na 30 minut przed meczem drużyny zobowiązane są dostarczyć 
sędziom: 
- listy zgłoszeń do PZPN, 
- aktualne badania lekarskie zawodników. 
 

2. Zasady rozgrywek: 
a) w dniu 11 lipca 2015 r. (sobota) o godz. 17.00 na stadionie MLKS LECHIA 

w Sędziszowie Młp. zostanie rozegrana forrunda  pomiędzy zespołami 
KORONA GÓRA ROPCZYCKA – GRÓD BĘDZIEMYŚL, zwycięzca 
awansuje do I rundy turnieju, w którym zmierzy się 19 lipca 2015 r. 
(niedziela) o godz. 17.30 na stadionie w Klęczanach z miejscowym 
PLONEM.  

b) I 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 7 zmian, 
e) zawodnik ukarany czerwoną kartką ma zakaz gry w następnym meczu 

Turnieju, 
f) w II rundzie Turnieju tj. w meczach półfinałowych – 26 lipca br. wystąpią 

zwycięzcy I rundy, gospodarze II rundy zostaną ustaleni w drodze 
losowania w dn. 20 lipca br. (poniedziałek) o godz. 7.30 w Urzędzie 
Miejskim w Sędziszowie Młp. (pokój nr 2), 

g) mecz finałowy o godz. 17.00 oraz mecz o III miejsce o godz. 15.00  zostaną 
rozegrane 3 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 w dniu 2 sierpnia 2015 r. 

i) obsługę medyczną forrundy oraz I i II rundy Turnieju zapewnia 
gospodarz zawodów, 

j) ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora. 
 

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

nagrody w postaci sprzętu sportowego w kwocie: 
I miejsce – 1500 zł 
II miejsce –1200 zł 
III miejsce – 1000 zł 
IV miejsce – 800 zł 
pozostałe drużyny za udział w Turnieju po 500 zł. 

b) Ponadto najlepszy strzelec Turnieju otrzyma puchar oraz nagrodę 
rzeczową w postaci sprzętu sportowego w wysokości 200 zł, 
ufundowaną przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sędziszowie 
Małopolskim.  

 
Sędziszów Młp. 30 czerwca 2015 r. 
 
 

BURMISTRZ SĘDZISZOWA MŁP. 
 

BOGUSŁAW KMIEĆ 
 


