
REGULAMIN 
MISTRZOSTW MAREK O 

PUCHAR WSPÓLNOTY 
 

I. Organizatorzy: 
- Marecka Wspólnota Samorządowa,  

- Urząd Miasta Marki, 

- Grupa MLF.  

 

II. Miejsce i Termin: 
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 4 w Markach, ul. Duża 3. 

Turniej odbędzie się w dniach 28 i 29 grudnia 2013 r.  

 

III. Cele turnieju: 
-  wyłonienie najlepszego zespołu 

-  promocja i popularyzacja halowej piłki nożnej wśród mieszkańców Miasta Marki 

-  integracja społeczności lokalnej 

- przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez wypełnienie i organizację czasu 

wolnego mieszkańcom gminy 

-  propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy 

- zdobywanie doświadczenia w realizacji imprez o randze ponadgminnej służącej 

promocji Miasta Marki,  

 

IV. Warunki uczestnictwa: 
1. Puchar Wspólnoty przeznaczony jest dla młodzieży i dorosłych (ukończone 14 lat w 

dn. 28. XII. 2013 r.) 

2. Zgłoszenie drużyny składającej się z maksymalnie 10 zawodników na karcie 

zgłoszeniowej dostarczonej przez organizatora; 

3. Dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 150 zł; 

4. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Pucharze Wspólnoty na podstawie zgody 

rodzica/opiekuna na udział w Pucharze Wspólnoty, którą dostarczą Organizatorowi 

najpóźniej w dniu rozgrywek przed rozpoczęciem meczu z ich udziałem.  

 

 

V. System rozgrywek:  
1. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn i podany zostanie w 

dniu zakończenia zgłoszeń.  
2.  Mecze nie będą krótsze niż 10 minut. 

3. Zespoły zobowiązane są do stawienia się na 5 minut przed wyznaczonym 

terminem gry. 

4. W razie niestawiennictwa jednego z zespołów sędzia zawodów odczekuję 5 

minut od wyznaczonego terminu gry, a następnie odgwizduje walkower na 

korzyść obecnego zespołu. 

5. Podczas Pucharu Wspólnoty obowiązują przepisy gry w piłkę halową. 

 

VI. Postanowienia końcowe:  
1. Organizator zastrzega sobie prawo ukarania osób oraz zespołów za nieprzestrzeganie 

zapisów niniejszego regulaminu: odjęciem punktów lub walkowerem lub dyskwalifikacją 

w przypadku rażącego naruszenia regulaminu. 



2. Wszyscy uczestnicy Turnieju powinni poddać się wcześniej we własnym zakresie 

badaniom lekarskim potwierdzającym dobry stan zdrowia, umożliwiający udział 

w Pucharze Wspólnoty. W przypadku osób nieletnich, Organizator wymaga 

oświadczenia pisemnego rodziców/opiekunów zezwalających na udział zawodnika w 

rozgrywkach. 

3. Organizator zapewnia obecność pomocy medycznej (pielęgniarka). Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników oraz za zdarzenia losowe w tym 

kontuzje i urazy powstałe w wyniku uczestniczenia w rozgrywkach. Zawodnicy biorą 

udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. 

4. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach i innych 

przedmiotach mogących powodować zagrożenie zdrowia i życia swojego i innych. 

W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę 

zdrowia własnego oraz osób drugich odpowiedzialność prawna spada na w/w osoby. 

5.  Zespoły zobowiązane są wystąpić w koszulkach o jednakowym odcieniu oraz 

w butach przeznaczonych do gry na sali. 

6. Zawodnicy biorący udział w Turnieju winni posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem 

potwierdzający ich tożsamość i na każde wezwanie Organizatora bądź sędziego okazać 

ten dokument. 

7. Na wniosek drużyny przeciwnej, sędzia, przed meczem ma obowiązek sprawdzić 

tożsamość osób, znajdujących się w zgłoszeniu. Po zakończeniu spotkania wszelkie 

wątpliwości i protesty drużyn nie będą weryfikowane. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości. 

8. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny oraz kontakt z organizatorem 

odpowiedzialny jest kapitan/kierownik/opiekun drużyny. 

9. Dokumenty opublikowane po dniu publikacji niniejszego regulaminu dotyczące zasad 

rozgrywek należy traktować jako część regulaminu. 

10. Organizator zastrzega, że w sytuacji ekstremalnej (m.in. sytuacji nie uwzględnionej 

w niniejszym regulaminie) MA PRAWO do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, 

włącznie ze zmianą regulaminu. 

11. Do interpretacji powyższego Regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.  

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione 

w trakcie trwania Puchary Wspólnoty. 

13. Zawodnicy zgadzają się na wykorzystanie ich wizerunku oraz danych osobowych w 

celu organizacji i promocji imprezy. 

14.  Organizator przypomina, iż na terenie Szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz 

spożywania napojów alkoholowych, środków psychotropowych, narkotyków a także 

palenia papierosów. 

VII. Nagrody i wyróżnienia: 
1. Drużyna, która wygra rozgrywki otrzyma Puchar Wspólnoty. 

2. Najlepsze zespoły z miejsc I – III otrzymają pamiątkowe medale; 

3. Zespoły z miejsc II – VIII otrzymają pamiątkowe Pucharki; 

4. Przewidziano także dodatkowe wyróżnienia dla: 

a) Najlepszego Bramkarza; 

b) Najlepszego Strzelca; 

c) Najlepszego Zawodnika. 

 

 

 

 

 

 

 


