REGULAMIN TURNIEJU O PUCHAR
„MŁODYCH NÓG WROCŁAWIA”
XV edycja
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§1. Organizacja i postanowienia ogólne
1. Puchar Młodych Nóg Wrocławia jest Turniejem, w ramach którego odbywają się rozgrywki w piłce
nożnej. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego jest Organizatorem rozgrywek.
2. Współorganizatorami Pucharu są organizacje pozarządowe, firmy i instytucje działające na rzecz
młodzieży, a także grupy formalne i nieformalne mające wpływ na rozwój społeczny młodzieży, gotowe
promować aktywność fizyczną wśród młodych ludzi, oraz inne grupy, które przystąpią do Turnieju.
3. Podmioty wymienione w ustępie 2. wyłaniają swoje drużyny, które zgłaszają do Turnieju.
4. Podmioty, o których mowa w ustępie 2. i 3. wpłacają tytułem wpisowego kwotę 70 zł jako udział
drużyny przeznaczony na finansowanie organizacji rozgrywek. Z opłaty zwolnione są drużyny biorące
udział w 14. edycji ligi „Młode Nogi Wrocławia”.
5. Organizator jest uprawniony do przyjęcia od osób biorących udział w Turnieju lub ich przedstawicieli
ustawowych oświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w tym Turnieju oraz
o posiadaniu ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.
6. Ponadto Współorganizator zobowiązany jest do:
a) dostarczenia Organizatorowi pełnej listy zawodników na Karcie Zgłoszeniowej;
b) dostarczenia Organizatorowi oświadczeń o stanie zdrowia członków drużyny i posiadaniu przez
nich ubezpieczenia NW na formularzu przekazanym przez Organizatora;
c) dostarczenia Organizatorowi pisemnej zgody opiekuna osoby niepełnoletniej na udział w Turnieju na
formularzu przekazanym przez Organizatora.
7. Ponadto Współorganizator zobowiązany jest do umieszczenia na swojej stronie internetowej
informacji na temat rozgrywek i podlinkowanego logotypu wszystkich ich uczestników. Logotypy te
mają znajdować się przez cały okres trwania rozgrywek na widocznym miejscu w dziale poświęconym
rozgrywkom. Organizator zobowiązuje się przesyłać po zakończeniu turnieju podsumowanie, które
muszą znaleźć się w w/w dziale. W przypadku nieposiadania strony internetowej drużyna jest
zobowiązana do wykonywania innych działań ustalonych po konsultacji z Organizatorem, promujących
rozgrywki i ich idee.
8. Ponadto Współorganizator zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia w pracach koniecznych dla
przeprowadzenia Turnieju. Zakres koniecznych czynności, które wykona drużyna, określa Organizator
proporcjonalnie do możliwości danej drużyny.
9. Celem zorganizowania przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego Turnieju jest propagowanie
aktywności fizycznej połączonej z dobrą zabawą oraz integracja wrocławskich społeczności.
10. Nagrodą główną za zajęcie pierwszego miejsca jest Puchar, który ustanawia Organizator.
Organizator ma prawo ustanowienia nagród dodatkowych.
11. Rozgrywki w ramach Pucharu odbędą się 13 i 14 grudnia w hali Oławka (ul. Na Niskich Łąkach 8)
we Wrocławiu.
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12. Drużyny będą grały w systemie grupowym, a następnie zostaną rozegrane półfinały i finał.
Szczegółowy schemat rozgrywek zostanie przedstawiony drużynom po zakończeniu zgłoszeń.
13. O ilości drużyn, które będą brać udział w rozgrywkach zdecyduje Organizator po zakończeniu
zgłoszeń. O udziale w rozgrywkach zdecyduje również kolejność zgłoszeń i dopełnienie kwestii
formalnych.
14. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się następujących określeń, nadaje im się następujące
znaczenie, chyba że inne przepisy regulaminu stanowią inaczej:
a) za formę pisemną uznaje się również formę elektroniczną, w szczególności użycie poczty
elektronicznej, za wyjątkiem podpisów;
b) walkower jest jednoznaczny z porażką w stosunku bramek 3:0;
c) za dokument tożsamości uznaje się również legitymacje studencką i legitymację uczniowską.
15. Wszystkie wątpliwości formalne i inne kwestie, których regulamin ten nie obejmuje, rozstrzygane
są przez Organizatora. W przypadkach szczególnych przy rozstrzygnięciu korzysta on z opinii arbitrów.
§2. Zasady zgłaszania drużyn do rozgrywek
1. Termin zgłaszania drużyn do rozgrywek upływa 7 grudnia 2013 roku o godzinie 23:59. Zgłoszenia
dokonywane są na Karcie Zgłoszeniowej w formie pisemnej zgodnie z zasadami zawartymi w §2.
2. Nie dopuszcza się zmiany w składach drużyn po rozpoczęciu Turnieju.
3. Drużyna zgłoszona do Turnieju:
a) posiada nazwę odróżniającej ją od innych drużyn, którą posługiwać się będzie w trakcie rozgrywek;
b) składa się z co najmniej 5, a co najwyżej 10 zawodników, którzy posiadają obuwie przeznaczone do
gry na sztucznej nawierzchni;
c) wyznacza osobę reprezentującą drużynę, zwaną dalej Kapitanem.
d) uiszcza tytułem wpisowego kwotę 70 zł do Organizatora Turnieju dnia 10 grudnia 2014 roku podczas
spotkania organizacyjnego.
e) wraz ze zgłoszeniem do udziału w rozgrywkach drużyna powinna dopełnić wszystkich kwestii
formalnych.
4. Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków skutkuje niedopuszczeniem drużyny do
udziału w rozgrywkach. Zgłoszenie drużyny oznacza, że przyjęte zostają zasady niniejszego
regulaminu.
§3. Zasady Turnieju
1. Drużyny:
a) w meczu uczestniczy 5 zawodników z każdej drużyny, w tym bramkarz i czterech zawodników
w polu; drużyna może przystąpić do meczu w składzie nie mniej niż 4 zawodników; w przypadku
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niestawienia się drużyny lub stawienia się mniej niż 4 zawodników z drużyny, sędzia główny przyznaje
zwycięstwo zespołu przeciwnego w stosunku bramek 3:0;
b) w skład drużyny może jednocześnie wchodzić maksymalnie 10 zawodników; w przypadku kontuzji
lub innych przyczyn losowych możliwa jest zmiana w składzie drużyny zgłoszonym przed rozpoczęciem
rozgrywek; zmiana odbywa się poprzez wykreślenie jednego zawodnika i dopisanie w jego miejsce
innego przy jednoczesnym dopełnieniu innych wymogów formalnych zawartych w regulaminie; zmiana
taka musi nastąpić najpóźniej na dzień przed rozegraniem Pucharu;
c) zawodnik skreślony z listy zawodników nie może ponownie wrócić do składu drużyny;
d) drużyna ma obowiązek przybyć na miejsce rozgrywania meczu przynajmniej 15 minut przed jego
planowym rozpoczęciem;
e) każdy zawodnik musi posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.
2. Sędzia główny:
a) mecze rozgrywane są pod kontrolą sędziego głównego; sędzia główny może nakładać na
zawodników łamiących zasady rywalizacji sportowej, zachowujących się w sposób wulgarny lub
niestosujących się do poleceń i werdyktów sędziego następujące kary:
· karę upomnienia,
· karę wykluczenia na czas 2 minut,
· karę wykluczenia na czas 5 minut,
· karę całkowitego wykluczenia z meczu.
b) w przypadku całkowitego wykluczenia z meczu przez sędziego głównego zawodnik automatycznie
jest zawieszony na następny mecz; w momencie gdy w meczu zostanie wykluczony więcej niż jeden
zawodnik z danego zespołu, przyjmuje się zwycięstwo zespołu przeciwnego w stosunku bramek 3:0;
c) do rozmów z sędzią upoważniony jest Kapitan każdej z drużyn;
d) sędzia ma prawo sprawdzić tożsamość zawodników i dokonać jej weryfikacji w oparciu o listę
zgłoszeniową; działanie takie sędzia może podjąć z własnej inicjatywy, po konsultacji z Organizatorem
lub na wniosek drużyny przeciwnej;
e) sędzia ma prawo przerwać mecz w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających
kontynuowanie meczu;
f) decyzje co do zatwierdzenia wyniku w chwili przerwania meczu jako ostatecznego, dokończenia
meczu lub powtórzenia meczu podejmuje Organizator po konsultacji z sędzią głównym; w szczególnych
przypadkach Organizator, może podjąć decyzje o:
· czasowej dyskwalifikacji zawodnika,
· dyskwalifikacji zawodnika do końca Turnieju,
· dyskwalifikacji całej drużyny do końca Turnieju.
3. Mecz:
a) mecze składają się z dwóch części (czas trwania każdej części zostanie ustalony po zakończeniu
zgłoszeń), z 1-minutową przerwą przeznaczoną na zmianę stron boiska;
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b) w fazie pucharowej w przypadku remisu zostanie rozegrana dogrywka składająca się z dwóch części,
każda po 4 minuty, jeżeli wynik spotkania nie wyłoni zwycięzcy nastąpią rzuty karne (3 serie);
c) w czasie meczu nie obowiązuje zasada „spalonego”;
d) zmiany zawodników odbywają się w systemie hokejowym w wyznaczonej strefie (przy linii bocznej
na wysokości środka boiska);
e) zakazana jest gra wślizgiem;
f) nie uznaje się bramki zdobytej bezpośrednio z wybicia z autu i z wyrzutu bramkarza ręką;
g) zmiana bramkarza może nastąpić w przerwie spotkania lub w jego trakcie; w drugim przypadku
musi zostać ona zgłoszona sędziemu głównemu, który w dogodnym momencie pozwala na jej
dokonanie;
h) bramkarz nie może chwytać piłki w ręce, gdy otrzyma ją od własnego zawodnika z autu albo
zagrania nogą; dozwolone jest chwytanie piłki po zagraniu własnego zawodnika głową;
i) piłkę zza bocznych linii boiska wprowadza się do gry nogą;
j) za niedozwolone chwytanie piłki dyktowany jest rzut wolny pośredni;
k) jeżeli w drużynie gra niezgłoszony zawodnik, wynik meczu jest weryfikowany przez Organizatora
jako walkower dla przeciwnika;
l) zawodnicy uczestniczący w meczu zobowiązani są do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji
sportowej;
ł) we wszystkich pozostałych kwestiach stosuje się ogólnie przyjęte zasady gry w piłkę nożną, przy
czym w rozstrzyganiu ewentualnych wątpliwości powstałych podczas Turnieju decydujący głos ma
Organizator po konsultacji z sędzią głównym.
m) zabronione jest granie w obuwiu sportowym z metalowymi wkrętami.
4. Zażalenia i tryb odwoławczy:
a) kapitanowi drużyny przysługuje prawo do zgłoszenia zażalenia na tryb prowadzenia spotkania,
organizacji Turnieju oraz na stan boiska;
b) zażalenie wywołuje skutki tylko gdy zostanie złożone w ciągu trzech dni od zakończenia spotkania,
musi być ono sporządzone na piśmie;
c) zażalenie jest rozpatrywane przez Organizatora; nie dłużej niż po siedmiu dniach roboczych od dnia
wpłynięcia zażalenia, Organizator wydaje decyzję w danej sprawie, odpowiednio ją uzasadniając.
§4. Inne przepisy, sformułowania końcowe
1. Kontakt z Organizatorem jest obowiązkiem Kapitana lub osoby przez niego upoważnionej.
2. Każdy z uczestników ubezpiecza się w zakresie NW i OC we własnym zakresie.
3. Organizator zamieszcza swoje decyzje i inne informacje na stronie internetowej www.mlodenogi.pl
lub przesyła je pocztą elektroniczną.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania rozgrywek.
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5. Regulamin ten obowiązuje do końca rozgrywek. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania
zmian w regulaminie przed rozpoczęciem rozgrywek. Każda taka zmiana musi zostać zaakceptowana
w formie pisemnej przez każdą z drużyn.
6. Regulamin oraz dokumenty zgłoszeniowe zostają udostępnione w formie elektronicznej w internecie
na stronie www.mlodenogi.pl.
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