
 
REGULAMIN XXV ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR NIEPOKALANEJ 

LUBLIN – „POCZEKAJKA CUP 2018” 
 
I. 

Regulamin obejmuje Rozgrywki o Puchar Niepokalanej Poczekajka Cup 2018 w trzech grupach 
rozgrywkowych:  

1. zawodnicy urodzeni między 01.01.2005 r. a 31.12.2007 r.  

2. zawodnicy urodzeni między 01.01.2002 r. a 31.12.2004 r.  

3. zawodnicy urodzeni między 01.01.1999 r. a 31.12.2001 r. 
 

II. 

1. Celem Rozgrywek jest wyłonienie zwycięzcy w poszczególnych grupach rozgrywkowych.  

2. Rozgrywki prowadzone są w oparciu o aktualne przepisy gry w piłkę nożną z wyłączeniem przepisu 
o spalonym.  

3. Rozgrywki prowadzone są w pierwszej części systemem pucharowym, zaś w drugiej części systemem 

grupowym.  

4. System rozgrywek może ulec zmianie, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.  

 
III. 

1. Prowadzenie rozgrywek, nadzór, organizacja i czuwanie nad należytym przestrzeganiem przepisów gry 
w piłkę nożną należy do osób wyznaczonych przez organizatorów Rozgrywek.  

2. Miejscem przeprowadzenia rozgrywek jest boisko w ogrodzie Ojców Kapucynów przy Al. Kraśnickiej 76. 
 

IV. 

1. W Rozgrywkach mogą brać udział tylko zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek.  

2. Liczba zgłoszonych uczestników przez jedną drużynę jest ograniczona do 10 zawodników, przy czym ci 

sami zawodnicy mogą być zgłoszeni tylko w jednej drużynie.  

3. W przypadku odpadnięcia drużyny z rozgrywek, zawodnicy z tego samego zespołu nie mogą brać 
czynnego udziału w Rozgrywkach.  

4. Każda drużyna musi mieć swojego kapitana, który będzie ją reprezentował.  

5. Przy zgłaszaniu drużyn kapitan powinien przedstawić imienną listę zawodników zawierającą: imię 
i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, adres zamieszkania, jak również obowiązkowo imienne zezwolenie 

od rodziców (z czytelnym podpisem) na uczestnictwo w Rozgrywkach. 

6. Zawodnik może uiścić dobrowolną ofiarę na rzecz Parafii Niepokalanego Serca Maryi i Św. Franciszka 
z Asyżu. 

7. Jedynym dokumentem respektowanym przez organizatorów poświadczającym datę urodzenia zawodnika 

jest legitymacja szkolna lub inny dokument potwierdzający tożsamość. 

8. Zabronione jest podawanie fałszywych danych.  

9. Konsekwencją niezachowania powyższych zasad może być dyskwalifikacja drużyny z turnieju.  

 
V. 

1. Liczba zawodników grających: 

 w kategorii młodszej i średniej jest określona na sześć osób w tym bramkarz i czterech rezerwowych, 

 w kategorii najstarszej jest określona na pięć osób w tym bramkarz i pięciu rezerwowych. 

2. Zawodnicy jednej drużyny winni mieć koszulki w jednakowym kolorze lub w kolorach zbliżonych do siebie.  

3. Dopuszczalne są korkotrampki i tzw. lanki, zabronione są buty z korkami wkręcanym.  

4. Liczba zmian podczas meczu w jednej drużynie jest nieograniczona.  

5. W czasie trwania rozgrywek można dopisać do drużyny maksymalnie dwóch zawodników, jeżeli jest 
w składzie wolne miejsce. Zgłoszeń zawodników można dokonywać maksymalnie do trzeciego meczu 

włącznie. 

6. Drużyna, po uprzednim umotywowaniu, może przełożyć maksymalnie jeden mecz, zgłaszając to 

organizatorom przynajmniej 7 dni przed meczem. Termin przełożonego meczu wyznacza organizator. 
 

VI. 

1. Czas trwania meczu określa się na dwa razy po 10 minut bez przerwy.  

2. W pierwszej części turnieju, w spotkaniach rozgrywanych systemem pucharowym w wypadku wyniku 
remisowego zostanie przeprowadzona seria trzech rzutów karnych, która wyłoni zwycięzcę meczu.  

 

 



VII. 

1. Sędzia zawodów może w celach wychowawczych wykluczyć zawodnika z gry na okres 1-5 minut.  

2. Każdego zawodnika obowiązuje zachowanie zasad kultury i szacunek do innych zawodników oraz kibiców. 

Zachowanie agresywne, wulgarne itp., zarówno na boisku jak i poza nim, będzie skutkowało 

wykluczeniem zawodnika z udziału w turnieju.  

3. Decyzje sędziów zawodów są niepodważalne i ostateczne.  

4. Uczestnicy Rozgrywek zobowiązani są do zachowania porządku na boisku i wokół niego. 

 
VIII. 

1. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach.  

2. Wszystkim drużynom, które zdobędą tytuły mistrzowskie w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone 
wyróżnienia.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany oraz sposobu interpretacji regulaminu podczas trwania 
Rozgrywek.  

 
Kontakt do organizatorów: puchar.niepokalanej@o2.pl lub telefonicznie 885 75 75 01 

 

Powyższy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Rozgrywek o Puchar Niepokalanej 
Poczekajka Cup 2018 i wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

ZGODA PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Ja niżej podpisany(a), po zapoznaniu się z powyższym regulaminem, wyrażam zgodna uczestnictwo 
mojego dziecka w Rozgrywkach w piłkę nożną o Puchar Niepokalanej od marca do czerwca 2018 r. 

oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w zgłoszeniu danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późno zm.) przez Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii „POCZEKAJKA” w celu 

przeprowadzenia XXV Rozgrywek o Puchar Niepokalanej Poczekajka CUP 2018. 

Nazwa drużyny: 
  

e-mail i nr tel. do kontaktu z kapitanem  
e-mail:   

tel.  

L.p. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 

Adres zamieszkania 
i telefon rodzica lub 

opiekuna 

Czytelny! 

Podpis rodzica lub 
opiekuna 

1.   KAPITAN      

2.   BRAMKARZ      

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI !!! 

mailto:puchar.niepokalanej@o2.pl

