3 EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU SZÓSTEK
PIŁKARSKICH JURA CUP ŁAZY 2015

27-28 czerwiec
1) Miejsce rozgrywek-ŁAZY ul. Wiejska 1 (stadion KKS Łazowianka ŁAZY), godzina rozpoczęcia
8.30. boisku,mecze będą rozgrywane na dwóch boiskach-nawierzchni sztucznei naturalnej. Finały
rozgrywane tylko na nawierzchni sztucznej.
2) Każda drużyna może składać się maksymalnie z 12 zawodników. Zawodnicy rozgrywają mecze
w obuwiu przystosowanym do nawierzchni sztucznej.Zakaz gry we wkrętach.
3) Czas gry 1x17- ( 1 dzień turnieju) 1x17 ( 2 dzień turnieju) MECZ FINAŁOWY I O TRZECIE
MIEJSCE 1X20 Min.
- w przypadku takiej samej ilości punktów w grupie, o awansie decyduje stosunek bramek,
następnie bezpośrednie spotkanie. Jeżeli dalej awans nie zostaje rozstrzygnięty, następują rzuty
karne
- w przypadku remisu w fazie pucharowej, następują rzuty karne( po 3) następnie do skutku.
- w przypadku gdy wszystkie mecze grupowe zakończą się remisami,promocję uzyskują drużyny
które mają więcej strzelonych bramek.
4) Ilość zmian nieograniczona, zmiany powrotne. Najpierw zawodnik opuszcza pole gry, dopiero w
tym momencie może wejść jego zmiennik-zła zmiana będzie karana żółtą kartką, oraz rzutem
wolnym. Zmianę bramkarza należy zgłosić sędziemu.
5) Bramkarz przy wznowieniu wprowadza piłkę ręką z pola bramkowego.
6) Przepisowa odległość przeciwnika od piłki podczas jej wprowadzania do gry z autów,
rzutów wolnych i rożnych wynosi 5 metrów.
8) Auty wybijane są nogą z linii bocznej boiska lub spoza niego, piłka musi stać nieruchomo, nie
może się toczyć.
9) Gracz ukarany żółtą kartką opuszcza plac gry na 2 minuty, ukarany piłkarz wraca na pole gry ,o
ile jego zespół straci wcześniej bramkę. Otrzymanie w jednym meczu przez tego samego gracza
drugiej żółtek kartki, karane będzie wykluczeniem, zawodnik już nie powraca na pole gry,a jego
drużyna karana jest 5 minutową karą, która nie zostaje anulowane nawet w przypadku straty
bramki. Po zakończeniu kary czasowej może wejść inny zawodnik.
10) Gracz który otrzyma bezpośrednio czerwoną kartkę opuszcza plac gry na 5 min, kara nie
zostaje anulowana nawet w przypadku straty bramki. Po jej upływie można uzupełnić skład.
11) Decyzję o wysokości kary dla zawodnika ukaranego czerwoną kartką ,podejmuje organizator,
po zapoznaniu się ze szczegółowym opisem wydarzenia przez sędziego.
12) W sytuacji gdy żółtą kartką zostanie ukarany bramkarz, karę czasową może odbyć za niego
inny zawodnik z pola. Gdy bramkarz dostanie czerwoną kartkę schodzi z boiska,a drużyna jest
karana 5 minutową karą j/w.

13) Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie, podejmuje decyzje
o ewentualnych dyskwalifikacjach.
14) Za sportowe zachowanie drużyny podczas zawodów i na obiekcie sportowym, odpowiada
kierownik lub kapitan drużyny.
-zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie lub ich zaginięciu
15) Jeżeli piłka po uderzeniu zawodnika opuści plac gry( ogrodzenie) to jego drużyna jest
zobowiązana dostarczyć ją sędziemu.
16) Zakaz gry wślizgiem.
17) Ewentualne ubezpieczenie na czas turnieju drużyna załatwia we własnym zakresie, do listy
zgłoszeń proszę dołączyć badania potwierdzające zdolność do gry lub podpis iż drużyna gra
na własną odpowiedzialność:
-organizator zapewnia pomoc medyczną na czas turnieju
-organizatorzy turnieju JURA CUP nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za wypadki
wynikające z udziałem osób chorych i zdrowych oraz skutki wypadków podczas trwania turnieju
-każdy z zawodników powinien być objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak ubezpieczenia
18) Osoby niepełnoletnie, chcące wziąść udział w turnieju, muszą posiadać pisemną zgodę
rodziców lub opiekuna prawnego i dostarczyć przed pierwszym meczem przez kierownika
drużyny..
19) Każdy zawodnik podpisuje oświadczenie o posiadaniu aktualnych badań lekarskich, braku
przeciwwskazań zdrowotnych i własnej odpowiedzialności za swoje zdrowie w związku z udziałem
w turnieju (w przypadku osób poniżej 18 r. ż. opiekun).
20) Decyzje sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne.
21) Wpisowe za uczestnictwo w turnieju wynosi 350 zł.
22) Od tej edycji wprowadzamy nowość na sugestię drużyn-MISTRZ danej edycji ma możliwość
gry od drugiego etapu rozgrywek w kolejnym roku.
23) Organizator zapewnia na czas turnieju kawę,herbatę,wodę mineralną( bez limitu) poczęstunek
podczas drugiego dnia rozgrywek.
24) W pierwszym dniu rozgrywek z każdej z pięciu grup,awansują zespoły które zajmą miejsca od
1 do 3 plus 2 z najlepszym bilansem z 4 miejsca oraz grono uczestników uzupełnia Mistrz
poprzedniej edycji CMC Logistika co daję łącznie 18 zespołów.
W drugim dniu rozgrywek odbędzie się faza grupowa( 6 grup po 3 zespoły),awansują mistrzowie
grup plus 2 drużyny z 2 miejsc. Dalej system pucharowy ¼, półfinały,mecz o 3 miejsce i finał.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:Adrian-500846218 Seba-504031333,e-mail

jura.cup@wp.pl
Nagrody:
1 miejsce-1000zł - okazały puchar ,medale, sprzęt sportowy
2 miejsce- 600zł –okazały puchar, medale, sprzęt sportowy
3 miejsce - 400zł-okazały puchar, medale, sprzęt sportowy
4 miejsca –puchar, nagroda rzeczowa
Puchar plus nagrody rzeczowe dla:
-najlepszy zawodnik
-najlepszy strzelec
-najlepszy bramkarz
-puchar fair-play
-najładniejsza bramka turnieju
-najładniejsza parada obronna
-najlepszy obrońca turnieju
-konkurs przecigania liny( nagrody dla drużyn finałowych)
Wejściówki na basen (PARK WODNY JURA W ŁAZACH) dla drużyn, które zajmą miejsca od 1
do 3.
Dodatkowo podczas trwania turnieju wszystkie drużyny mogą bezpłatnie skorzystać z PARKU
WODNEGO JURA (basen w Łazach), proszę zaopatrzyć się w niezbędne rzeczy.

