
 
 LUDOWY KLUB SPORTOWY „MAZUR – KARCZEW”

05-480 KARCZEW, UL. LUDWIKA I JANA TRZASKOWSKICH 1
TEL. 22 780 – 65 – 66 

   TURNIEJ O PUCHAR PREZESA LKS MAZUR KARCZEW W PIŁCE NOŻNEJ

Cel turnieju:

Popularyzacja piłki nożnej i aktywnego spędzania czasu wśród mieszkańców gminy, pracowników 
okolicznych firm i instytucji. Wyłonienie najlepszej drużyny.

PROGRAM TURNIEJU

Od 8:30 Przyjazd drużyn, zgłoszenie, rozgrzewka.
9:00 Otwarcie turnieju.
9:00 – 23:59 „GRILL BAR” zaprasza, a w nim najlepsze swojskie wyroby karczewskich producentów.
9:10 -14:10 Mecze fazy grupowej.
14:25 -15:25 Mecze fazy pucharowej.
15:25 -16:40 Mecze o poszczególne miejsca.
17:00 Wręczenie nagród, zakończenie turnieju

REGULAMIN TURNIEJU

I  Postanowienia ogólne
1. Organizatorem turnieju jest LKS Mazur Karczew.
2. Turniej odbędzie się dnia 01.05.2014 r. w godzinach 08:30-23:59.
3. Turniej odbędzie się na stadionie MOSIR Karczew ul. Trzaskowskich 1.
4. Rozgrywki będą prowadzone w składach siedmioosbowych, bramki 5x2.

II Nagrody
1. Drużyny, które zajmą w turnieju miejsca 1,2,3,4 otrzymają puchary oraz dyplomy, pozostałe 
drużyny dyplomy.
2. Najlepszy bramkarz oraz strzelec turnieju otrzymają pamiątkowe puchary. O przyznaniu nagród 
indywidualnych decyduje organizator w porozumieniu, sędziami i opiekunami drużyn.

III Zasady turnieju
1. Pierwsza część turnieju zostanie rozegrana w grupach, część druga faza pucharowa.
2. Turniej będzie się odbywał według ustalonego harmonogramu.

IV Drużyny
1. W meczu na boisku może przebywać skład siedmioosobowy (6+1 bramkarz).
2. Drużyny obowiązuje jednolity strój wraz z numerami na koszulkach oraz odpowiednie obuwie 
(zakaz gry we „wkrętach”).
4. Drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników + opiekunowie.

V Zasady gry



1. Obowiązują zasady gry w piłkę nożną z kilkoma modyfikacjami:
a) czas trwania jednego meczu 20 minut bez przerwy oraz bez zmiany stron,
b) zmiany zawodników w meczu mogą odbywać się sposobem \"hokejowym\", bez ograniczeń 
ilościowych, z zachowaniem porządku, 
d) złośliwe faule oraz niesportowe zachowania będą karane czasowym wykluczeniem zawodnika z 
gry na dwie, trzy lub pięć minut,
e) nie obowiązuje przepis o spalonym,
f) rzut wolny - wszyscy przeciwnicy znajdują się w odległości co najmniej 7 metrów od piłki,
g) rzut od bramki, wrzut z autu, rzut z rogu - według przepisów gry w piłkę nożną.
h) rzut karny z odległości 9 m.
2. Inne rozstrzygnięcia - z zachowaniem zdrowego rozsądku, w imię przyjacielskiej i serdecznej 
atmosfery zawodów.

VI Punkty, kary i kolejność w tabeli
1. W fazie grupowej drużynie przyznaje się za wygrany mecz trzy punkty, za remis jeden punkt, za 
przegraną zero punktów.
2. O miejscu w grupie decyduje:
(1) liczba punktów,
(2) wynik bezpośrednich spotkań,
(3) różnica bramek,
(4) bramki strzelone,
(5) seria rzutów karnych między zainteresowanymi zespołami (po 3, a potem do skutku).

VII System rozgrywek faza pucharowa
1. Szczegółowy system rozgrywek fazy pucharowej zostanie podany po zamknięciu listy drużyn.
2. W fazie pucharowej i meczach o miejsce decyduje wynik spotkania. W przypadku remisu seria 
rzutów karnych ( po 3, a potem do skutku)

VIII Sprawy organizacyjne
1. Ostateczny termin zgłaszania drużyn to 22.04.2014 godz. 18:00. Zgłoszenia przyjmowane są 
bezpośrednio w siedzibie Klubu lub e-mailem na adres biuro@mazurkarczew.pl.
2. Organizator nie ubezpiecza zawodników od nieszczęśliwych wypadków i nie ponosi z tego tytułu 
odpowiedzialności. 
3. Za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki w trakcie turnieju na terenie ośrodka sportowego 
i w plenerze organizator nie ponosi odpowiedzialności.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych.
5. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną w czasie trwania turnieju.
6. Wszyscy zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz dokument tożsamości.
7. Opłata startowa od zespołu 200 zł - płatne przed turniejem w biurze zawodów.
8. Organizator zapewnia po jednej zgrzewce wody na zespół.
9. Przedstawicielem organizatora d.s. turnieju są: Paweł Łukasik - 502174875, Tomasz Sielski – 
603685501, Piotr Niedziółka – 603654546.
10. Zapraszamy do odwiedzania GRILL-BARU.
11. Drużyny prosimy o punktualne przybycie oraz  podanie list zawodników. 
12. W razie powstania ewentualnych szkód w trakcie imprezy wyrządzonych przez uczestników 
turnieju, uczestnik zostanie obciążony kosztami powstałych strat przez organizarora
13. W sprawach spornych oraz takich, które nie zostały uregulowane w Regulaminie, decyduje 
organizator turnieju.

HARMONOGRAM:
Szczegółowy system rozgrywek oraz harmonogram zostanie podany po zamknięciu listy drużyn.

mailto:biuro@mazurkarczew.pl

