Porozumienie Związków Zawodowych Służb Mundurowych
Województwa Podkarpackiego
Rzeszów, dnia 6 czerwca 2013r.

Regulamin
IV Turnieju Piłki Nożnej
Służb Mundurowych Euroregion
Karpaty 2013
1. Postanowienia ogólne
1. Data turnieju: 12 - 13 lipca 2013 r.
2. Miejsce:
 12 lipca 2013r. - obiekty sportowe MULKS Pustynia, gmina Dębica,
 13 lipca 2013r. - stadion miejski Wisłoka Dębica, woj. podkarpackie
3. W turnieju wezmą udział drużyny reprezentujące krajowe służby mundurowe,
drużyna reprezentująca samorządy terytorialne oraz zaproszone reprezentacje
służb mundurowych z zagranicy.
4. Organizatorem turnieju jest: Porozumienie Związków Zawodowych Służb
Mundurowych Województwa Podkarpackiego.
5. Koordynatorami powyższego turnieju są :
 Robert Moskal - kontakt tel. 14-681 56 56 wew.185 kom. 501 768 086
e-mail : rmoskal@onet.eu
 Leszek Pelc - kontakt tel. 604 420 665
 Józef Bąk - kontakt 531 458 860

2. Warunki udziału
1. Przed przystąpieniem do rozgrywek kapitan drużyny zobowiązany jest dostarczyć
listę zawodników (zawierającą: imię, nazwisko, oraz ich status – bramkarz, obrońca,
pomocnik, napastnik, rezerwa).
2. Tylko zawodnicy wpisani na listę startową mają prawo do udziału w rozgrywkach.
3. Zawodnicy biorący udział z rozgrywkach mogą być reprezentantami tylko jednej
drużyny.
4. Zawodnicy muszą być funkcjonariuszami poszczególnych formacji mundurowych lub
samorządu terytorialnego.
5. Drużyna składa się maksymalnie z szesnastu zawodników, wraz z rezerwą.
6. Weryfikację
dokumentów poszczególnych
zawodników przed rozpoczęciem
zawodów przeprowadzi komitet organizacyjny.

3. Organizacja rozgrywek.
1. Zgłoszone zespoły będą grały w czterech grupach – wg. „Planu rozgrywek”
2. Drużyny które w III Turnieju zajęły miejsca od 1 do 3 będą rozstawione w grupach A,
B, C z pominięciem losowania.
3. W fazie początkowej (grupowej) biorą udział wszystkie zgłoszone drużyny, grając
systemem „każdy z każdym” w grupie.
4. Faza grupowa oraz play off (ćwierćfinał oraz półfinał) kończy się pierwszego dnia
turnieju – 12.07.2013 r.
5. Po zakończeniu fazy grupowej drużyny z miejsc 3-4 w swoich grupach kończą turniej
zajmując miejsca 9-13 (przepisy pkt. 7 stosuje się odpowiednio). Drużyny z miejsc
1-2 biorą udział w ćwierćfinałach. Sposób rozpisania par ćwierćfinałowych
przedstawiony jest w Planie rozgrywek stanowiącym załącznik do Regulaminu.
6. Po zakończeniu ćwierćfinałów zwycięskie drużyny zmierzą się w półfinale. Sposób
rozpisania par półfinałowych przedstawiony jest w Planie rozgrywek stanowiącym
załącznik do Regulaminu.
7. W finale turnieju zmierzą się zwycięscy półfinałów, przegrane drużyny z półfinałów
zmierzą się w meczu o 3 miejsce (13.07.2013r., sobota, stadion miejski Wisłoka
w Dębicy)
8. Terminy i miejsce spotkań wyznacza komitet organizacyjny.
9. O końcowej klasyfikacji drużyn po fazie eliminacyjnej będą decydowały kolejno:
- duże punkty,
- wynik bezpośredniego meczu,
- różnica bramek,
- ilość zdobytych bramek
- rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi drużynami (5 serii)
8. Za każde spotkanie przyznaje się ilość punktów w zależności od uzyskanego wyniku:
- za zwycięstwo
- 3 pkt
- za remis po
- 1 pkt - dla każdej z drużyn
- za przegraną
- 0 pkt
9. Godzina podana w terminarzu jest godziną rozpoczęcia meczu,
10. Mecze rozgrywane są w wymiarze czasowym:
-grupowe, ćwierćfinałowe i półfinałowe 2 x 20 minut z 5 minutową przerwą
-finał oraz mecz o 3 miejsce 2 x 45 minut z 15 minutową przerwą
11. W czasie trwania rozgrywek wyłonieni zostaną:
a) najlepszy zawodnik turnieju (posiadający najwięcej wskazań przez kapitana drużyny
przeciwnej, w przypadku uzyskania równej liczby wskazań, o przyznaniu tytułu
rozstrzyga zespół złożony z komitetu organizacyjnego i sędziów).
b) najlepszy bramkarz (bramkarz biorący udział w co najmniej pięciu meczach, bez
zamiany, któremu strzelono najmniejszą liczbą bramek - dopuszcza się zamianę
jeżeli będzie ona wynikiem doznanej kontuzji. Przepisy pkt 11.lit. a stosuje się
odpowiednio)
c) król strzelców (zdobywca największej liczby bramek. Przepisy pkt 11.lit. a stosuje
się odpowiednio)
12. Wszystkie prośby czy protesty dotyczące przebiegu turnieju ma prawo składać
wyłącznie kapitan drużyny do komitetu organizacyjnego. Podjęta decyzja przez
komitet jest nieodwołalna.

4. Harmonogram rozgrywek.
1. Terminarz rozgrywek został ustalony przez organizatora – patrz : Plan rozgrywek.

5. Przepisy gry.
1. Obowiązują najnowsze przepisy określone w „Międzynarodowych Przepisach Gry
w Piłkę Nożną” – za wyjątkiem czasu trwania meczu.

6. Postanowienia organizacyjne.
1. Kapitan drużyny zgłasza sędziemu gotowość drużyny do gry w spotkaniu na co
najmniej 5 minut przed planowanym czasem rozpoczęcia meczu.
2. Kapitan jest wyłącznym reprezentantem drużyny w rozmowach z sędzią i komitetem
organizacyjnym działającym w imieniu organizatorów.
3. Wejście na płytę boiska dopuszczalne jest tylko za zgodą komitetu organizacyjnego
lub sędziego głównego.
4. Mecze rozgrywane są według zasady fair-play i z poszanowanie zasad dobrego
wychowania.

7. Postanowienia końcowe.
1. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW wszystkim zawodnikom na czas trwania
turnieju.
2. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie komitet
organizacyjny.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu meczów w czasie trwania
rozgrywek w fazie grupowej i play off.
4. Regulamin ten zostanie przekazany każdemu z kapitanów drużyn.
5. Kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników w swojej drużynie
z niniejszym regulaminem.

Sporządził :
ORGANIZATORZY

Ramowy program Mistrzostw:
1. 12 lipca 2013r. (piątek): obiekty sportowe MULKS w Pustyni
 Przyjazd uczestników turnieju do godz. 9:00 na teren obiektu MULKS Pustynia
 Godz. 9:30 losowanie drużyn,
 Godz. 10:00 uroczyste otwarcie mistrzostw,
 Godz. 10:30 rozpoczęcie gier,
 Godz. 13:00 – 15:00 obiad,
 Godz. 19:15 zakończenie rozgrywek
 Godz. 19:30 kolacja integracyjna (grill, ognisko).
2. 13 lipca 2013r. (sobota): stadion miejski Wisłoka w Dębicy
 Godz. 8:00 - śniadanie MULKS Pustynia,
 Godz. 10:00 - wyjazd na stadion Miejski Wisłoka w Dębicy,
 Godz. 11:00 - mecz o III miejsca,
 Godz. 13:30 - finał – mecz o I miejsca
 Bezpośrednio po zakończonym finale nastąpi rozdanie pucharów, dyplomów
i pamiątek okolicznościowych oraz uroczyste zakończenie mistrzostw.
 Wspólny obiad dla wszystkich uczestników turnieju - (MULKS Pustynia)

W pierwszym dniu
(piątek-12.07) turnieju, rozgrywki prowadzone będą
równolegle na trzech boiskach. Czas trwania jednego meczu wynosić będzie 2 x 20
minut z 5 minutową przerwą.
Mecz o III miejsce oraz mecz finałowy rozgrywany będzie w drugim dniu Turnieju
(sobota 13.07) na głównej płycie stadionu miejskiego Wisłoka w Dębicy. Czas trwania
meczów wynosić będzie 2 x 45 minut z 15 minutową przerwą.
IV. Zakwaterowanie i wyżywienie.
Uczestnicy Turnieju zakwaterowani zostaną w obiektach MULKS Pustynia
oraz ORW Jałowce. W piątek przewidywane są dwa posiłki: obiad oraz kolacja. W
drugim dniu turnieju zapewnione będą dwa posiłki: śniadanie oraz uroczysty obiad po
zakończeniu turnieju. Wszystkie posiłki podane będą na terenie Ośrodka MULKS
Pustynia. Dla wszystkich uczestników turnieju zapewnione będą napoje chłodzące.
Sporządził :
ORGANIZATORZY
W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Robertem Moskalem
tel: kom: 501 768 086, e-mail: rmoskal@onet.eu

