R E G U L A M I N
XXI TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ
O PUCHAR BURMISTRZA SĘDZISZOWA MŁP.
17 – 31 LIPCA 2011 R.

1. Do Turnieju dopuszczeni zostają zawodnicy, którzy reprezentowali dany klub
w rundzie wiosennej 2011 r.
a) W przypadku druŜyn A i B klasowych dodatkowo dopuszcza się występ w danej druŜynie
maksymalnie 3 zawodników którzy nie reprezentowali tego klubu w rundzie wiosennej 2011,
a brani są pod uwagę przy kompletowaniu druŜyny na najbliŜszy sezon, pod warunkiem Ŝe
zawodnicy Ci:
• są mieszkańcami miasta i gminy Sędziszów Młp.,
• w rundzie wiosennej 2011 nie reprezentowali klubów sportowych grających wyŜej niŜ
Klasa A,
• posiadają aktualne badania lekarskie,
• posiadają pisemną zgodę klubu macierzystego na występ w ww. Turnieju.
Listę zgłoszenia dodatkowych zawodników naleŜy zgłosić pisemnie w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Sędziszowie Młp. w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2011 r. do godz.
15.30. Lista ta musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, jego adres zamieszkania i datę
urodzenia, przynaleŜność do klubu sportowego oraz zgodę zawodnika. Do listy naleŜy
załączyć pisemną zgodę klubu macierzystego na udział zawodnika w ww. Turnieju oraz
dokument potwierdzający aktualne badania lekarskie.
b) W przypadku druŜyny „MłodzieŜowców” Lechii Sędziszów Młp. dopuszcza się do udziału
w Turnieju zawodników Lechii urodzonych 1991 r. i młodszych.
2. Mecze turniejowe rozgrywane będą systemem pucharowym po uprzednim losowaniu par,
które odbyło się w dniu 30.06.2011 r. W przypadku remisu po rozegraniu meczu 2 X 45
minut zwycięzca zostanie wyłoniony w serii rzutów karnych.
3. W II rundzie wystąpią zwycięzcy par z I rundy.
4. Zwycięzcy II rundy spotkają się w meczu finałowym, przegrani z II rundy wystąpią
w meczu o III miejsce.
5. Sędzia główny przekazuje do Urzędu Miejskiego najpóźniej w następnym dniu po odbytym
meczu informację o wyniku meczu, strzelonych bramkach, ewentualnie o czerwonych
kartkach (protokół z meczu).
6. Zawodnik ukarany czerwoną kartką ma zakaz gry w następnym meczu Turnieju.
7. KaŜda druŜyna w trakcie meczu moŜe dokonać 5 zmian w tym bramkarz.
8. Gospodarze II rundy zostaną ustaleni w drodze losowania po rozegraniu I rundy, losowanie
odbędzie się w dniu 18 lipca 2011 /poniedziałek/ godz. 8 00 w Urzędzie Miejskim
w Sędziszowie Młp. /pokój nr 2/.
9. Mecze finałowe zostaną rozegrane 31 lipca 2011 r. (niedziela) na stadionie MLKS Lechia
Sędziszów Młp.
10. Organizator Turnieju /Gmina/ zabezpiecza obsługę sędziowską wszystkich meczy.
11. Gospodarze poszczególnych meczy zabezpieczają obsługę medyczną, a meczy finałowych
organizator Turnieju.
12. Ostateczna interpretacja Regulaminu naleŜy do organizatora.

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 po 100 zł
2. DruŜyny biorące udział w finałach 31 lipca 2011 r. otrzymują od organizatorów ciepły
posiłek i napoje.

