
Regulamin RZĄŚNIA CUP 2019 o Puchar Wójta Gminy Rząśnia 

 

1. Cel zawodów: 

 zachęcenie do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach 

sportowych i rekreacyjnych, 

 popularyzacja mody na czynny wypoczynek, 

 wyłonienie najlepszej drużyny w Gminie Rząśnia. 

2. Organizator: 

 Ludowy Klub Sportowy Czarni Rząśnia 

3. Termin i miejsce: 

02.03.2019 r. (sobota) – Hala sportowa przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. 

Jana Pawła II w Rząśni. 

 przyjazd drużyn do godz. 8.30, 

 start zawodów godz. 9.00. 

4. Zgłoszenie uczestnictwa: 

 zgłoszenie drużyn w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2019 r. 

(piątek), 

 losowanie grup odbędzie się 22.02.2019 r. (piątek) w budynku orlika  

o godz. 18.30  

 osobą wyznaczona do kontaktu: Marcin Brożyna  – tel. 785 334 535, lub e-mail 

orlik@rzasnia.pl 

5. Sposób przeprowadzenia Turnieju: 

 w Turnieju biorą udział drużyny z terenu Gminy Rząśnia, 

 Turniej organizowany jest dla mieszkańców Gminy Rząśnia, którzy ukończyli 

16 lat, 

 drużyna może zgłosić maksymalnie 10 zawodników, zawodnicy muszą być 

mieszkańcami Gminy Rząśnia (wyjątkiem będą zawodnicy związani z LKS 

Czarni Rząśnia), organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji 

zawodnika poprzez sprawdzenie dokumentu z fotografią (dowód osobisty, 

prawo jazdy, legitymacja) 

 czas trwania meczu to 15 min. w przypadku dużej ilości drużyn czas gry będzie 

krótszy najprawdopodobniej 12 min. 

 mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami piłki nożnej 

halowej, 

 sposób punktowania: 

 zwycięstwo – 3 pkt. 

 remis – 1 pkt. 

 porażka – 0 pkt. 

 o miejscu w tabeli decydują: 



 liczba zdobytych punktów, 

 bezpośredni mecz, 

 stosunek bramkowy, 

 liczba strzelonych bramek 

 mała tabela zainteresowanych drużyn. 

6. Nagrody i wyróżnienia. 

 Pamiątkowe dyplomy oraz puchary. 

7. Postanowienia końcowe: 

 obowiązuje obuwie sportowe na białej lub kauczukowej podeszwie, 

 rozstrzygnięcie spraw spornych oraz ich interpretacja należy do organizatora, 

 szczegółowy harmonogram Turnieju zostanie sporządzony po zgłoszeniu 

wszystkich drużyn, 

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania 

turnieju, 

 w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia w porozumieniu z 

organizatorem, 

 uczestnicy turnieju zobowiązani są ubezpieczyć się we własnym zakresie, 

 organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w 

czasie gry, natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w 

rozgrywkach osób chorych, a także za skutki wypadków przed, po i w czasie 

gry każdego z zawodników, 

 niepełnoletni uczestnicy Turnieju (ukończone 16 lat), zobowiązani są do 

dostarczenia oświadczenia opiekuna prawnego, iż wyraża zgodę na udział 

dziecka/podopiecznego na udział w zawodach sportowych (oświadczenie 

zostanie załączone do regulaminu i rozdane uczestnikom w dniu losowania 

czyli w piątek 22.02.2019 r.) 

 uczestnicy zawodów muszą posiadać dokument stwierdzający tożsamość 

osoby, 

 organizator zwraca się z prośbą do uczestników zawodów o niespożywanie 

alkoholu w trakcie trwania turnieju jeżeli jest jego czynnym uczestnikiem, 

 organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zawodnika znajdującego się 

pod wpływem alkoholu.  

 


