UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GRACZ”
www.uksgracz.pl
uks.gracz@wp.pl, tel. 600534099

REGULAMIN VII AMATORSKIEGOTURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY LYSKI
„DZIKIE SZÓSTKI – LYSKI 2018”
W TURNIEJU MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ TYLKO OSOBY NIEZRZESZONE W KLUBACH PIŁKARSKICH CZYLI
AKTUALNIE W SEZONIE 2018/2019 NIE ZOSTAŁY ZGŁOSZONE DO ROZGRYWEK.

TERMIN
Sobota 6 października 2017 (sobota), początek godz. 14:00 lub 15:00 – dokładna godzina rozpoczęcia
zostanie podana po zakończeniu zapisów i będzie uzależnione od ilości zgłoszonych drużyn.
ZGŁOSZENIA:
Do dnia 2 października 2018 na ORLIK-u, dzwoniąc na numer 600534099 albo wysłać zgłoszenie na
uks.gracz@wp.pl, WPISOWE 50 zł od drużyny.
W zgłoszeniu powinno znaleźć się:
• Nazwa drużyny,
• Skład osobowy,
• Telefon kontaktowy i e-mail kapitana zespołu
MIEJSCE:
Obiekt „ORLIK 2012" w Lyskach.
UCZESTNICTWO:
- Do turnieju mogą się zgłaszać drużyny z terenu Gminy Lyski oraz drużyny stale grające na naszym
obiekcie ORLIK 2012,
- Drużyny liczą do 10 osób, (bramkarz plus pięciu w polu plus czterech rezerwowych).
- W turnieju mogą brać udział osoby niezrzeszone w klubach piłkarskich.
- Wiek uczestników - UKOŃCZONE 16 LAT (organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku na
podstawie dowodu tożsamości).
SYSTEM ROZGRYWEK:
Zależny od ilości zgłoszonych drużyn, i zostanie podany po zakończeniu procedury przyjmowania zgłoszeń.
PRZEPISY GRY:
1) boisko ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną (sztuczna trawa)
2) drużyny liczą maksimum 10 zawodników, na polu gry przebywa 6 zawodników (5 + bramkarz)

3) obuwie sportowe (halówki, turfy) – zakaz gry w butach piłkarskich (Lanki, wkręty)
4)
5)
6)
7)

zmiany hokejowe
gra bez spalonego
za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.
pozostałe przepisy zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującymi w piłce nożnej.

POSATANOWIENIA KOŃCOWE:
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za urazy i kontuzje powstałe w
trakcie trwania imprezy;
- Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zawodnicy dokonują we własnym zakresie;
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu;
- Organizator pozostawia sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii
spornych nieobjętych.
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