REGULAMIN
ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY GRODZISK 2018

CEL
1. Popularyzacja piłki nożnej w gminie.
2. Stworzenie możliwości spędzenia wolnego czasu.
3. Integracja mieszkańców gminy oraz poprawa ich sprawności fizycznej.
UCZESTNICTWO
1. Organizatorem rozgrywek jest Urząd Gminy Grodzisk.
2. Drużyny są zgłaszane do rozgrywek na podstawie listy imiennej
z podaniem daty urodzenia oraz miejsca zamieszkania (zameldowania)
w oświadczeniach.
3. Listy zgłoszeniowe należy dostarczyć do urzędu gminy w ustalonym
terminie.
4. Każdy zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny.
5. Wszelkie nieprawidłowości w składach drużyn w miarę możliwości
powinny być zgłaszane i ustalane przed rozpoczęciem meczu.
6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedłożyć oświadczenia podpisane
przez rodzica wyrażające zgodę na udział w rozgrywkach i zgodę na
przetwarzanie danych osobowych dziecka.
7. Osoby pełnoletnie zobowiązane są przedłożyć oświadczenia o swoim
stanie zdrowia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
8. Uczestnicy powinni posiadać ubezpieczenie NW.
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i zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy po ostatecznym
zgłoszeniu wszystkich uczestników.
2. W meczach mogą tylko i wyłącznie brać udział zawodnicy którzy zostali
zgłoszeni do rozgrywek, oraz spełnili warunki dotyczące wymaganych
oświadczeń.
3. W przypadku stwierdzenia gracza nieuprawnionego do gry drużyna
oddaje punkty walkowerem.
4. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą
dokument potwierdzający ich tożsamość.
5. W rozgrywkach obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej
oraz dodatkowe ustalenia:
 składy drużyn 9-cio osobowe (plus zawodnicy rezerwowi),
 czas trwania meczu 2 x 20 minut, przerwa 5 minut,
 nie obowiązuje przepis o spalonym,
 zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym, dowolna
ilość zmian, dozwolone zmiany powrotne,
 przy równej liczbie punktów o miejscu w tabeli decydować będzie
różnica bramek ze wszystkich spotkań grupowych, a w następnej
kolejności liczba zdobytych bramek i wynik bezpośredniego meczu.
Jeśli wszystkie te czynniki będą identyczne o kolejności w tabeli
zadecyduje losowanie,
 królem strzelców przy równej liczbie strzelonych bramek zostaje
zawodnik z drużyny która zajmuje wyższe miejsce,
 o zapisaniu strzelonej bramki zawodnikowi decyduje sędzia,
 obowiązuje posiadanie bezpiecznego obuwia piłkarskiego,

 ostateczna interpretacja przepisów na boisku należy do sędziego
głównego zawodów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości zmiany regulaminu.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga
organizator.
4. Uczestnictwo w rozgrywkach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

