
REGULAMIN 
„PUCHAR WÓJTA’ 2016” - 7 sierpnia 2016 r. Wisznia Mała 

 
 

1. CEL: 

 popularyzacja gry w piłkę nożną wśród mieszkańców Gminy Wisznia Mała 

 wyłonienie najlepszej drużyny turnieju  
 
2. ORGANIZATORZY: 

 LZS „PŁOMIEŃ” Wisznia Mała 

 OKSiR Wisznia Mała 
 

3. TERMIN I MIEJSCE: 

 7.08.2016 (niedziela) 

 Wisznia Mała (boisko sportowe) 
 
4. PROGRAM: 

 losowanie odbędzie się w dniu 5.08.2016 r. (piątek) o godz. 19:00 w siedzibie OKSiR Wisznia Mała 

 rozpoczęcie turnieju 7.08.2016 r. o godz. 10:00 

 rozgrywki systemem pucharowym oraz faza finałowa  

 czas gry 2 x 25 min (ostateczny czas zostanie ustalony przez organizatora w dniu turnieju- zależeć będzie od 
 warunków atmosferycznych) 

 
5. UCZESTNICTWO: 

 prawo startu mają wszystkie drużyny Kl. A, B, C zgłoszone do rozgrywek na terenie Gminy Wisznia Mała  
 w terminie ustalonym przez Organizatora 

 kierownicy drużyn obowiązani są okazać  przed rozpoczęciem  rozgrywek aktualne badania   lekarskie 
 zawodników 

 kierownicy drużyn obowiązani są okazać pełną listę zawodników danego klubu potwierdzoną przez Dolnośląski 
Związek Piłki Nożnej (wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualną kartę klubową reprezentowanej drużyny) 

 Organizator ma prawo nie dopuścić do rozgrywek zawodników będących w stanie wskazującym na spożycie 
 alkoholu czy środków psychotropowych lub osoby, które  swoim zachowaniem w poprzednich turniejach 
 okolicznościowych spowodowały zakłócenie turnieju lub porządku publicznego 

 w przypadku rażących naruszeń zasad sportowej rywalizacji lub zakłócenia porządku (na miejscu rozgrywek) 
 przez zawodników czy kibiców, Organizator imprezy uprawniony jest do natychmiastowego przerwania 
 turnieju 

 wszelkie ewentualne spory i niejasności rozstrzygają Organizatorzy  
 
6. NAGRODY:  

 Zwycięzca Turnieju: Puchar, Dyplom, Talon o wartości 2300,00 zł na zakup sprzętu sportowego 

 za zajęcie II miejsca: Puchar, Dyplom, Talon o wartości 1700,00 zł na zakup sprzętu sportowego  

 za zajęcie III miejsca:Puchar, Dyplom, Talon o wartości 1200,00 zł na zakup sprzętu sportowego 

 za zajęcie IV miejsca: Dyplom, Talon o wartości 300,00 zł na zakup sprzętu sportowego 

 za uczestnictwo w turnieju: Dyplom oraz upominek w formie zamrażacza oraz piłki treningowej 

 Najlepszy Bramkarz Turnieju: Statuetka, Dyplom, Nagroda rzeczowa 

 Król Strzelców: Statuetka, Dyplom, Nagroda rzeczowa  
7. INNE: 

 zawody rozpoczyna i kończy Organizator turnieju 

 za wniesione lub pozostawione rzeczy osobiste Organizator nie ponosi odpowiedzialności 

 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w/w regulaminu (powiadamiając wcześniej drużyny) 
                       
           Serdecznie zapraszamy Organizatorzy 


