ORG.425.3.2020

Lubaczów, dnia 14.01.2020 r.

Ludowe Kluby Sportowe
terenu Gminy Lubaczów
Wójt Gminy Lubaczów zaprasza do udziału w 2-dniowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej
Ludowych Klubów Sportowych o Puchar Wójta Gminy Lubaczów, który odbędzie się:
- I dzień rozgrywek w sali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej w dniu 18.01.2020
r. (sobota) o godzinie 9.00;
- II dzień rozgrywek i FINAŁ w sali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach w dniu
25.01.2020 r. (sobota) o godzinie 9.00

Zasady uczestnictwa w w/w Turnieju precyzuje załączony Regulamin.
Drużyna może liczyć max. 10 zawodników.
Warunkiem gry w Turnieju jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA, którą należy przedłożyć
organizatorowi najpóźniej w dniu Turnieju, przed rozpoczęciem rozgrywek.
W sprawach organizacyjnych należy zgłaszać się osobiście lub telefonicznych do Pani Anny
Janczura – Urząd Gminy Lubaczów tel. 16 632 16 84 wew. 22.

Ze sportowym pozdrowieniem:

Otrzymują:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prezes LKS „Huragan” Basznia Dolna
Prezes LKS „Graniczni” Krowica Hołodowska
Prezes LKS „Start” Lisie Jamy
Prezes LKS „Zryw” Młodów
Prezes LKS „Walter” Opaka
Prezes LKS „Rolnik” Wólka Krowicka
Prezes LKS „Piast” Antoniki
a/a

Sprawę prowadzi: Anna JANCZURA, tel.: 16-6321684 wew.22, fax.: 017-7173655, mail.: a.janczura@lubaczow.com.pl, pokój nr 12

Startują halowe turnieje piłki nożnej 2020
Wójt Gminy Lubaczów zaprasza piłkarzy i kibiców do udziału w halowych turniejach piłki nożnej
według następującego terminarza:

1) 2-dniowy Halowy turniej piłki nożnej juniorów o puchar Wójta Gminy Lubaczów:
- I dzień - 16.01.2020 r. – hala sportowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisich Jamach;
- II dzień - 23.01.2020 r. - hala sportowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baszni Dolnej
Początek rozgrywek w obydwu dniach rozgrywek o godz. 9.00
2) 2-dniowy Halowy turniej piłki nożnej Ludowych Klubów Sportowych 2020 o puchar Wójta
Gminy Lubaczów:
- I dzień –18.01.2020 r. – hala sportowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baszni Dolnej Lisich
Jamach;
- II dzień - FINAŁ – 25.01.2020 r. - hala sportowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Lisie Jamy Początek rozgrywek w obydwu dniach rozgrywek o godz. 9.00
Kolejność meczy przedstawia się następująco:
TABELE------------------------------

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w proponowanych wydarzeniach
sportowych oraz kibicowanie uczestniczącym drużynom.

Regulamin dwudniowego Halowego turnieju piłki nożnej juniorów
o puchar Wójta Gminy Lubaczów 2020
1. Organizatorami Turnieju są Gmina Lubaczów, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach oraz
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baszni Dolnej.
2. Uczestnikami rozgrywek są juniorzy Ludowych Klubów Sportowych z terenu Gminy Lubaczów.
3. Turniej odbywa się w dwóch terminach rozgrywkowych:
1) runda zasadnicza dnia 16.01.2020 r. - sala sportowa w Lisich Jamach;
2) runda rewanżowa i zakończenie turnieju dnia 23.01.2020 r. - sala sportowa w Baszni Dolnej.
4. Mecze odbywają się systemem „każdy z każdym” w kolejności wynikającej z losowania drużyn (mecz
i rewanż), trwają 2 x 10 min z przerwą 2-u minutową. O kolejności drużyn decyduje suma punktów
zdobytych w obydwu turniejach.
5. Drużynę w grze reprezentuje 5 zawodników (4 + bramkarz), ogółem zgłoszonych może być 10
zawodników.
6. Zespół za zwycięstwo otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt.
7. Rozgrywki odbywają się zgodnie z przepisami PZPN.
8. W przypadku równej ilości punktów dwóch drużyn o kolejności miejsc decyduje wynik bezpośrednich
spotkań (w przypadku remisu decyduje bilans bramkowy). W przypadku większej ilości drużyn z taką
samą ilością punktów decyduje „mała tabela”.
9. Zespół obowiązują jednolite stroje i obuwie nie rysujące parkietu.
10. Drużyny przed losowaniem nie będą rozstawiane.
11. Aby rozpocząć lub kontynuować mecz drużyna nie może liczyć mniej niż 3 zawodników.
W przypadku mniejszej ilości zawodników drużyna przegrywa mecz walkowerem.
12. Zawodnik może reprezentować tylko ten zespół, przez który został zgłoszony. Lista zawodników
zespołu musi być dostarczona organizatorom najpóźniej przed rozpoczęciem rozgrywek. W czasie
trwania rozgrywek nie można zmieniać barw drużyny ani dopisywać kolejnych, nowych zawodników.
13. W zawodach biorą udział zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia i młodsi. Decyduje rok
urodzenia.
14. Zawodnicy posiadają aktualne badania lekarskie.
15. Obowiązuje zakaz „wejścia wślizgiem” na całym boisku.
16. Gra odbywa się bez pozycji spalonej.
17. Auty wybijane są noga zza linii bocznej.
18. Gra toczyć się będzie piłką do futsalu.
19. Gra na czas spowoduje zatrzymanie zegara przez sędziego.
20. Każda drużyna ma prawo do 1-no minutowej przerwy w każdej części meczu.
21. Bramkarz może zamienić się miejscami z zawodnikiem z pola.
22. Kierownicy drużyn odpowiadają za ewentualne szkody wyrządzone na terenie obiektu.
23. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczny dojazd i powrót zawodników
drużyn oraz za zaistniałe wypadki, kontuzje zawodników podczas trwania turnieju.
24. W czasie trwania meczu głos decydujący ma sędzia prowadzący spotkanie.
Za przewinienia obowiązują kary wykluczenia 1 i 2 minuty. Z kary tej nie zwalnia utrata bramki przez
drużynę. Za czerwoną kartkę zawodnik zostaje odsunięty od gry w meczu, jednocześnie otrzymuje karę
zakazu gry w 1 lub 2 meczach (interpretacja przewinienia należy wyłącznie do sędziego).
25. Zwycięzca otrzymuje Puchar ufundowany przez Wójta Gminy Lubaczów, dyplom oraz nagrodę
rzeczową. Pozostałe drużyny otrzymują dyplomy za uczestnictwo w rozgrywkach i nagrody rzeczowe.
Przewidziane są nagrody indywidualne dla zawodników w kategorii: „król strzelców” - decyduje liczba
strzelonych bramek oraz „najlepszy bramkarz” – decyduje najmniejsza liczba wpuszczonych bramek.
26. Prawo zmiany i interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

Regulamin 2-dniowego Halowej Turnieju Piłki Nożnej
o puchar Wójta Gminy Lubaczów Ludowych Klubów Sportowych 2020
1. Organizatorem rozgrywek sportowych jest Gmina Lubaczów.
2. Rozgrywki sportowe w ramach turnieju odbywają się w ciągu dwóch dni: w Sali sportowej w
Baszni Dolnej 18.01.2020 r. i w Sali Sportowej w Lisich Jamach dnia 25.01. 2020 r.
Rozpoczynają się o godz. 9.00
3. Uczestnikami rozgrywek są zawodnicy Ludowych Klubów Sportowych z terenu Gminy Lubaczów.
4. W zawodach biorą udział zawodnicy, którzy w rozgrywkach ligowych OZPN reprezentują dany
Klub lub przed rozpoczęciem rundy wiosennej sezonu 2018/2019 zostali już zgłoszeni do tych
rozgrywek.
5. Zawodnik może reprezentować tylko ten zespół, przez który został zgłoszony. Lista zawodników
zespołu musi być dostarczona organizatorom najpóźniej przed rozpoczęciem rozgrywek. W czasie
trwania rozgrywek nie można zmieniać barw drużyny ani dopisywać kolejnych, nowych zawodników.
6. Rozgrywki odbywają się zgodnie z przepisami PZPN.
7. Drużyna składa się z 5 zawodników (4 + bramkarz).
8. Rozgrywki odbywają się wg. systemu „każdy z każdym” po uprzednim losowaniu drużyn
i trwają 2 x 1 5 min. z przerwą 5-minutową
9. Zespół za zwycięstwo otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt.
10. W przypadku równej ilości punktów dwóch drużyn o kolejności miejsc w tabeli decyduje wynik
bezpośredniego spotkania (w przypadku remisu decyduje bilans bramkowy). W przypadku większej
ilości drużyn z taką samą ilością punktów decyduje „mała tabela”.
11. Aby rozpocząć lub kontynuować mecz drużyna nie może liczyć mniej niż 3 zawodników.
W przypadku mniejszej ilości zawodników drużyna przegrywa walkowerem.
12. Gra odbywa się bez pozycji spalonej.
13. Auty wybijane są nogą zza linii bocznej.
14. Gra toczyć się będzie piłką do futsalu.
15. Gra na czas spowoduje zatrzymanie zegara przez sędziego.
16. Każda drużyna ma prawo do 1-no minutowej przerwy w każdej połowie meczu.
17. Bramkarz może zamienić się miejscami z zawodnikiem z pola.
18. W czasie trwania meczu głos decydujący ma sędzia prowadzący spotkanie.
Za przewinienia obowiązują kary wykluczenia 2 i 5 minut. Za czerwoną kartkę zawodnik zostaje
odsunięty od gry na 5 min. po czym wchodzi do gry inny zawodnik. Zawodnik, który otrzymał
czerwoną kartkę zostaje wykluczony z gry w 1,2 lub 3 kolejnych meczach (interpretacja przewinienia
należy wyłącznie do sędziego).
19. Zespół obowiązują jednolite stroje i obuwie nie rysujące nawierzchni poliuretanowej.
20. Zawodnicy posiadają aktualne badania lekarskie.
21. Kierownicy drużyn odpowiadają za ewentualne szkody wyrządzone na terenie obiektu.
22. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczny dojazd i powrót zawodników drużyn
oraz za zaistniałe wypadki, kontuzje zawodników podczas trwania turnieju.
23. Mistrz Turnieju otrzymuje trofeum sportowe ufundowane przez Wójta Gminy Lubaczów i nagrodę
rzeczową. Zwycięzcy II i III miejsca otrzymują nagrody rzeczowe. Pozostałe drużyny otrzymują
dyplomy za uczestnictwo w rozgrywkach i piłkę nożną.
Przewidziana jest nagroda indywidualna dla zawodnika w kategorii „król strzelców” - decyduje liczba
strzelonych bramek.
24. Prawo zmiany i interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na
2-dniowy Halowy turniej piłki nożnej Ludowych Klubów Sportowych 2020
o puchar Wójta Gminy Lubaczów

I. Nazwa drużyny:
____________________________________
II. Kapitan drużyny:
____________________________________
/imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e – mail/
III. Skład drużyny: /imię i nazwisko, data urodzenia, czytelny podpis/
LP.

Imię, nazwisko, data urodzenia

Miejscowość

Podpis

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1. Informuję, że znam regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
2. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną
odpowiedzialność.
3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb
niezbędnych do realizacji 2-dniowego Halowego turnieju piłki nożnej Ludowych Klubów
Sportowych 2020 o puchar Wójta Gminy Lubaczów
4. Miejsce: hale sportowe w Lisich Jamach i Baszni Dolnej.
5. Mecze odbywać się będą zgodnie z ustalonym terminarzem rozgrywek.

HARMONOGRAM ROZGRYWEK
W RAMACH 2-DNIOWEGO HALOWEJ TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY LUBACZÓW
LUDOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH 2020
I dzień Turnieju – Sala sportowa w Baszni Dolnej – 18.01.2020 r.

Lp.

Czas
rozgrywek

Rozgrywające drużyny

1.

9.00
1 – 9.35

„START” Lisie Jamy : „GRANICZNI” Krowica Hołodowska

2 9.35 – 10.10

„ZRYW” Młodów : „PIAST” Antoniki

3 10.10 – 10.45

„HURAGAN” Basznia Dolna : „ROLNIK” Wólka Krowicka

4 10.45 – 11.20

„WALTER” Opaka : „GRANICZNI” Krowica Hołodowska

5 11.20 – 11.55

„START” Lisie Jamy : „ROLNIK” Wólka Krowicka

6 11.55 – 12.30

„ZRYW” Młodów : „HURAGAN” Basznia Dolna

7 12.30 – 13.05

„WALTER” Opaka : „PIAST” Antoniki

8 13.05 – 13.40

„GRANICZNI” Krowica Hołodowska : „ROLNIK” Wólka Krowicka

9 13.40 – 14.15

„START” Lisie Jamy : „ZRYW” Młodów

1 14.15 – 14.50

„PIAST” Antoniki : „HURAGAN” Basznia Dolna

.
2.
.
3.
.
4.
.
5.
.
6.
.
7.
.
8.
.
9.
.
10.
0.

II dzień Turnieju – Sala sportowa w Lisich Jamach – 25.01.2020 r.
Lp.

Czas
rozgrywek

Rozgrywające drużyny

1.

9.00 – 9.35

„WALTER” Opaka : „ROLNIK” Wólka Krowicka

2.

9.35 – 10.10

„GRANICZNI” Krowica Hołodowska : „ZRYW” Młodów

3.

10.10 – 10.45

„WALTER” Opaka : „HURAGAN” Basznia Dolna

4.

10.45 – 11.20

„ROLNIK” Wólka Krowicka : „ZRYW” Młodów

5.

11.20 – 11.55

„PIAST” Antoniki : „START” Lisie Jamy

6.

11.55 – 12.30

„WALTER” Opaka : „ZRYW” Młodów

7.

12.30 – 13.05

„HURAGAN” Basznia Dolna : „START” Lisie Jamy

8.

13.05 – 13.40

„PIAST” Antoniki : „GRANICZNI” Krowica Hołodowska

9.

13.40 – 14.15

„WALTER” Opaka : „START” Lisie Jamy

10.

14.15 – 14.50

„HURAGAN” Basznia Dolna : „GRANICZNI” Krowica Hołodowska

11.

14.50 -15.25

„ROLNIK” Wólka Krowicka : „PIAST” Antoniki

