REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

„Zawada Cup” 2013
Zawada, 27 lipca 2013

Stan aktualny z dnia 18.07.2013
1. Turniej Zawada Cup 2012 jest kontynuacją zainicjowanej przez Grupę SBRT idei turnieju piłki nożnej 6
osobowej, w którym sensem była „rywalizacja dzielnic ”, a który rozgrywano w Zawadzie w latach 2000 –
2005”.
2. Po decyzji o wznowieniu w roku 2011 rozgrywek turniej przyjął formę otwartą z poszerzoną formułą
rywalizacji odnoszącą się teraz do miejscowości, dzielnic i ściśle określonych środowisk.
3. Ideą mającą początek w „rywalizacji dzielnic” jest sportowa rywalizacja spontanicznie tworzonych
reprezentacji (amatorskie kluby – drużyny) miejscowości, dzielnic i środowisk kierowana głównie do
osób amatorsko uprawiających piłkę nożną.
4. Turniej jest częścią Wakacyjnego Festynu Piłkarskiego. Organizatorem turnieju jest Młodzieżowa Rada
Gminy Turawa oraz LZS Zawada. Wakacyjny Festyn Piłkarski „Zawada Cup” organizują ponadto
pozostali współorganizatorzy wydarzenia: Rada Sołecka Zawady oraz OSP Zawada.
5. Nad sprawnym przebiegiem i realizacją zasad regulaminu kontrolę sprawuje sekretariat zawodów
złożony z członków wyłonionych spośród organizatorów. Sekretariat jest kolegialnym organem
organizacyjno – dyscyplinarnym, który we współpracy z sędziami stanowi o ostatecznych
rozstrzygnięciach wszystkich kwestii związanych z przeprowadzaniem turnieju. Decyzje sekretariatu są
ostateczne i nie ma od nich odwołania.
6. Główną nagrodą turnieju jest trofeum „Puchar Zawada Cup” oraz pamiątkowe dyplomy uczestnictwa dla
wszystkich drużyn. Sekretariat w porozumieniu z sędzią przyznaje również tytuły: drużyny fair play,
najlepszego zawodnika i najlepszego bramkarza. Nagradzany jest również król strzelców rozgrywek.
7. Turniej piłki nożnej „Zawada Cup” 2012 rozgrywany jest na boisku LZS Zawada w dniu 27 lipca 2013
roku. Rozpoczęcie turnieju planuje się na godzinę 14.00.
8. W turnieju mogą brać udział amatorskie kluby wystawiające do zawodów drużyny 6 osobowe złożone z
zawodników lub zawodniczek w wieku od 13 lat, niezależnie od narodowości i miejsca zamieszkania.
Organizatorzy nie określają górnej granicy wieku uczestników, dolną określono ze względu na
bezpieczeństwo zawodników przez wzgląd na fakt rozgrywania turnieju bez podziału na kategorie
wiekowe.
9. Przyjmuje się zgłoszenia drużyn męskich, żeńskich i mieszanych.
10. Każdy z zawodników uczestniczących w turnieju czyni to na własną odpowiedzialność, w przypadku
osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów;
11. Uczestnicy turnieju nie są objęci żadnym dodatkowym ubezpieczeniem poza ewentualnym
indywidualnym;
12. Organizator ze względów technicznych nie przewiduje podziału rozgrywek na kategorie wiekowe i pod
względem płci. W związku z tym może zaistnieć sytuacja, w której rywalizować ze sobą będą drużyny
damskie, męskie i mieszane, które tworzą zawodnicy lub zawodniczki w różnym wieku.
13. Ze względu na ewentualny różny przedział wiekowy zawodników organizator deklaruje poczynienie
starań, które pod tym względem mają pozytywnie wpłynąć na sens rywalizacji, tzn. dopuszcza
możliwość utworzenia tzw. ”grup wiekowych” w fazie eliminacji, do której rozlosowywane będą drużyny z
uwzględnieniem wieku zawodników.
14. Stosownie do ilości zgłoszeń biorąc pod uwagę wiek zawodników tworzących dane drużyny organizator
może wprowadzić dwie kategorie wiekowe pod warunkiem, że ta zmiana będzie możliwa (ilość drużyn w
danej kategorii, minimum 4) i nie wpłynie ona negatywnie na sprawność przeprowadzenia rozgrywek;
15. Warunkiem przyjęcia drużyny do turnieju jest zgłoszenie się u organizatora (Młodzieżowa Rada Gminy
Turawa) i wypełnienie odpowiednich dokumentów zamieszczonych na stronie www.turawa.pl [w
zakładce Młodzieżowa Rada Gminy – „Zawada Cup” 2013];
16. Przez zgłoszenie rozumie się podanie organizatorowi nazwy klubu i drużyny, nazwiska kierownika oraz
dostarczenie kompletnych i wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych.
17. Dokumentami zgłoszeniowymi są – informacja o klubie/drużynie, – skład drużyny, - oświadczenie o
odpowiedzialności, - zgoda na udział w zawodach (dla osoby niepełnoletniej). Tylko dostarczenie
kompletu dokumentów i oświadczeń indywidualnych wszystkich zawodników spełnia warunek
zgłoszenia!
18. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 lipca ! pod nr tel.: 504 251 946 (Sebastian Klotka) bądź adresem:
mrg.turawa@op.pl, albo 46 – 022 Zawada, ul. Kępska 17.
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19. W wyjątkowych sytuacjach - odpowiednio umotywowanych dopuszcza się zgłoszenie drużyny z
kompletem dokumentów po 23.07.2012, maksymalnie do dnia 25.07.2012.
20. Kluby i ich drużyny zgodnie z ideą turnieju reprezentują miejscowości bądź ich konkretne dzielnice,
dopuszcza się stworzenie reprezentacji ściśle sprecyzowanego środowiska (np. zakład pracy, konkretna
organizacja).

za ściśle sprecyzowane środowisko nie uznaje się np. szeroko rozumianej branży / zawodu
„budowlaniec”, jednak pracownicy konkretnej firmy budowlanej już wypełniają to pojęcie.
21. W turnieju uczestniczą utworzone kluby amatorskie, które mogą wystawić maksymalnie dwie drużyny;
22. W związku z ideą turnieju w drużynie powinni występować zawodnicy zamieszkujący reprezentowaną
miejscowość, dzielnicę bądź utożsamiający się z danym środowiskiem w sposób weryfikowalny.
23. Organizator ma prawo prosić uczestników o uwierzytelnienie swojej przynależności do danej drużyny.
24. Zawodnicy zobowiązani są posiadać przy sobie dokumenty umożliwiające weryfikację przynależności do
danej drużyny ze względu na miejsce zamieszkania (dowód osobisty, legitymacja, itp.), a w przypadku
reprezentowania określonej społeczności zawodnik musi być w stanie wykazać związek ze wskazaną
grupą.
25. W przypadku stwierdzenia nie spełnienia warunków, o których mowa w punkcie 22 klub lub drużyna
może zostać zdyskwalifikowana. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji po zakończeniu turnieju
drużynie i osobno każdemu z jej zawodników (w przypadku tytułów indywidualnych) grozi odebranie
prawa do wywalczonego tytułu bądź miejsca w turnieju.

dopuszcza się tworzenie drużyn, w których składach mieszczą się zawodnicy z różnych
miejscowości bądź (w przypadku reprezentowania konkretnego środowiska) zawodnicy nie związani
ze środowiskiem jedynie w uzasadnionym przypadku i gdy liczba ta nie przekracza trzech
zawodników w składzie jednej drużyny,

drużyna musi się składać z minimum 6 osób, w szczególnych wypadkach dopuszcza się składy 5
osobowe. Maksymalna liczba zawodników w jednej drużynie to 14 osób,

zawodnik podczas turnieju nie może grać w dwóch różnych klubach - podczas turnieju nie wolno
zmieniać klubów,

zawodnicy, jeżeli klub wystawił dwie drużyny mogą zagrać tylko w jednej z nich, w tej, w której
zostali uprzednio zgłoszeni,
26. Turniej rozgrywany będzie docelowo w systemie pucharowym tj. rozgrywki w grupach eliminacyjnych,
potem ćwierćfinały bądź od razu półfinały i faza finałowa (mecz o 3 miejsce i finał).
27. Szczegółowe zasady rozgrywania turnieju zostaną ujęte w dokumencie „system gier”, który zostanie
przedstawiony drużynom przez sekretariat przed rozpoczęciem rozgrywek;
28. W dniu 27 lipca 2013, przed rozpoczęciem turnieju o godzinie 13.30, odbędzie się losowanie grup
eliminacyjnych. Organizator zaprasza na nie przedstawicieli drużyn. W przypadku nieobecności
przedstawicieli zgłoszona drużyna zostanie rozlosowana bez ich udziału.
29. Podczas zawodów, jak również całej imprezy obowiązuje zachowanie ogólnych zasad kultury osobistej i
pożycia społecznego. Osoby a nawet całe drużyny łamiące te zasady i zachowujące się w sposób
wulgarny mogą zostać wykluczone z rozgrywek;
30. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu turnieju, w tym godziny losowania i
rozpoczęcia turnieju.
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