
REGULAMIN ROZGRYWEK TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O

„PUCHAR WÓJTA GMINY MIELEC” 2011

§1

Organizatorem rozgrywek o „PUCHAR WÓJTA GMINY MIELEC” 2011 jest Gmina Mielec, 
która finansuje organizację rozgrywek. 
Gmina może wyznaczyć osoby lub organizacje bezpośrednio organizujące poszczególne 
części turnieju.
Przekazanie działań organizacyjnych do obowiązków osób lub organizacji nie dotyczy 
finansowania nagród rzeczowych oraz kosztów obsługi sędziowskiej. 

§2

W rozgrywkach mogą brać udział tylko zawodnicy na stale zamieszkali na terenie 
miejscowości Gminy Mielec, w której reprezentacji będą występować.

Dopuszcza się za zgodą organizatora do udziału w turnieju w reprezentacji danej wsi 
zawodników, którzy byli mieszkańcami tej wsi co najmniej 15 lat, jeśli w tym co najmniej 5 lat 
reprezentowali w rozgrywkach amatorskich lig piłki nożnej Klub Sportowy położony 
na terenie tej wsi. 

Zawodnicy muszą mieć przy sobie dowód tożsamości, lub w przypadku nieletniego ważna 
legitymacja szkolna lub inny dokument ze zdjęciem  i okazać na każde żądanie sędziego 
prowadzącego mecz. Nie okazanie dowodu tożsamości oznacza walkower drużyny, którą 
reprezentuje dany zawodnik.

W trakcie rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Mielec poszczególni zawodnicy mogą 
reprezentować TYLKO JEDEN ZESPÓŁ

§3
Rozgrywki piłkarskie prowadzone zostaną w dwóch etapach:

Eliminacje - etap I

Grupa I

17-07-1011 Rzędzianowice godz. 14ºº

1. Rydzów
2. Chorzelów
3. Trześń
4. Rzędzianowice

Grupa II Grupa III

17-07-2011 Chrząstów godz. 14ºº 17-07-2011 Goleszów godz. 14ºº

1. Wola Chorzelowska 1. Książnice
2. Złotniki 2. Podleszany
3. Chrząstów 3. Goleszów

4. Wola Mielecka



Finał - etap II

24 Lipiec 2011 -  Wola Mielecka godzina zostanie podane w terminie późniejszym

Zagrają zwycięzcy grup eliminacyjnych plus najlepsza drużyna z drugich miejsc

§4

Mecze eliminacyjne będą rozgrywane systemem „każdy z każdym” 2x35 min (trzy drużyny)
W grupie I i III systemem pucharowym 2x35 min, w razie zgłoszenia się trzech drużyn 
„każdy z każdym” 2x 35 min.

W razie, gdy zgłosi się tylko dwie drużyny mecz będzie rozgrywany 2x45 min przy remisie 
decydują rzuty karne.

Mecze finałowe rozgrywane będą systemem pucharowym 2x35 min
Mecz o trzecie miejsce 2x30 min.

Zespoły zgłoszone do rozgrywek będą przyjmowane na podstawie imiennej listy zawodników 
z podaniem daty urodzenia i miejsca zamieszkania.

§5

Mecze eliminacyjne będą rozgrywane na obiektach sportowych Gminy Mielec w 
Rzędzianowicach, Goleszowie i Chrząstowie
Finał rozgrywek o Puchar Wójta odbędzie się na boisku sportowym w Woli Mieleckiej

§6

Punktacja meczy:

Za zwycięstwo drużyna otrzymuje - 3 pkt, za remis - 1 pkt, przegrana (w tym walkowerem) -0 
pkt, wygrana walkowerem 3 pkt.

W przypadku jednakowej ilości punktów zdobytej przez dwie lub więcej drużyn o kolejności 
decyduje:

- lepszy stosunek bramek

- bezpośredni wynik meczu pomiędzy tymi zespołami

- większa liczba zwycięstw

- konkurs rzutów karnych pomiędzy tymi zespołami 



§7

Wynagrodzenie sędziujących mecze wg stawek ustalony przez Wójta Gminy Mielec, 
pokrywa Gmina Mielec. Gospodarze turniejów tj. LKS ,,Rzędzian ” Rzędzianowice, LKS 
,,Madras”  Goleszów i LKS ,,Dromader” Chrząstów i LKS ,,Start” Wola Mielecka, 
zabezpieczają opiekę medyczną oraz napoje chłodzące dla wszystkich zespołów.

§8

Osoby niezrzeszone biorące udział w rozgrywkach ubezpieczają się we własnym zakresie.

§9

Rozgrywki prowadzone są zgodnie przepisami PZPN. Dodatkowo wprowadza się kary 
od 2 minut do 10 minut  opuszczenia boiska 

§10

Prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorowi turnieju, tj. Wójtowi Gminy Mielec

§11

Dopuszczenie do udziału zawodnika niepełnoletniego jest możliwe po przedłożeniu 
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwstawienia do uprawiania piłki nożnej, oraz 
pisemnej zgody rodziców, wg załączonego wzoru. Pełnoletni uzupełnia oświadczenie 
o braku przeciwwskazań oraz uczestniczeniu w turnieju na własną odpowiedzialność wg. 
załączonego wzoru .

Zespoły zgłaszające się do udziału obowiązane są wybrać Kierownika drużyny oraz wypełnić 
kartę zgłoszeniowa wg. załączonego wzoru i dołączyć do karty wymagane oświadczenia

§12

Uczestnicy zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Odpowiednio dotyczy 
To również nieletnich.

Obowiązki organizatora turnieju wraz z odpowiedzialnością za jego przebieg przejmują na 
stadionie: 

1. Stadion Rzędzianowice – Sławomir Wolny

2. Stadion Chrząstów – Krzysztof Wieczerzak

3. Stadion Goleszów – Czerniejewski Jerzy

4. Stadion Wola Mielecka – Robert Skowron 



Organizatorzy obowiązani są do zapewnienia porządku na obiekcie, w szczególności 
poprzez odpowiednią liczbę osób pełniących funkcje porządkowa. 

Listę porządkowych należy przed zawodami oddać sędziemu prowadzącemu zawody.

Od osób wymuszających awantury, w tym stosujących przemoc werbalną lub fizyczna należy 
żądać opuszczenia obiektu. Obowiązki w tym zakresie ciążą na sędziach zawodów oraz na 
osobach wymienionych w §12. W uzasadnionych przypadkach należy powiadomić policję.

§13

Za udział w turnieju przysługują dyplomy i puchary dla finalistów. Dopuszcza się przyznanie 
symbolicznych nagród rzeczowych według ustaleń Wójta.



     OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w turnieju piłki nożnej o „Puchar Wójta Gminy 
Mielec” 2011 odbywającym się w dniu … w miejscowości … swojego niepełnoletniego syna 
oraz stwierdzam, że syn nie ma przeciwwskazań do gry w piłkę nożną. 

    

                                                        Podpis rodzica ………………………………..

   Data…………………..

 

                                                                OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie posiadam przeciwwskazań do udziału w rozgrywkach piłkarskich, 
jestem świadomy zagrożeń wynikających z udziału w turnieju i biorę w nim udział na własna 
odpowiedzialność 

Podpis ………………………………………

Zgoda kierownika drużyny……………………………………………….

Data………………………..

Karta zgłoszenia



Imię i 
nazwisko

Pesel Adres 
zamieszkania 

Nr i rodzaj 
dokumentu 
tożsamości

Własnoręczny 
podpis 

Potwierdzam prawidłowość podanych danych oraz własnoręczność podpisu 
zawodników wpisanych do karty.

                                                                      
 Kierownik drużyny……………………………………………………………………………………………..

                                                        czytelny podpis 
                                                                                                        


