VII TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR
BURMISTRZA ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
JACKA LIPIŃSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKARSKIEGO „Copa Aleksandrów Łódzki 2021” o Puchar
Burmistrza Jacka Lipińskiego.
§1
ORGANIZATOR TURNIEJU
1. Turniej jest organizowany przez Gminę Aleksandrów Łódzki – Urząd Miejski
w Aleksandrowie Łódzkim we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Aleksandrowie Łódzkim.
2. Patronat medialny nad turniejem objęli: Telewizja Aleksandrów, portal
www.aleksandrow-lodzki.pl i gazeta „40 i cztery”.
§2
DATA I MIEJSCE ROZGRYWEK
1. Turniej zostanie rozegrany w dniach 25-26 września 2021 roku na obiekcie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. 11
Listopada 98.
§3
CELE TURNIEJU
1. Celem turnieju „Copa Aleksandrów Łódzki 2021” jest stworzenie możliwości
aktywnego wypoczynku, integracja zawodników i drużyn, promocja zdrowego stylu
życia poprzez sport i przede wszystkim świetna zabawa.
2. Celem turnieju jest także wyłonienie najlepszej drużyny spośród wszystkich
startujących, która otrzyma puchar Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego za zajęcie 1.
miejsca.
§4
ZASADY ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA DRUŻYNY
1. Turniej organizowany jest dla zawodników, którzy ukończyli 18 rok życia
i nie mają problemu ze zdrowiem.
2. Koszt udziału w turnieju to 150 zł od drużyny. Całkowita kwota będzie przeznaczona
na cel charytatywny: Stowarzyszenie Animal SOS KRS 0000755566 95-070
Aleksandrów Łódzki, ul. 11 Listopada 3. Wpłat trzeba dokonać do dnia 20.09.21 r.
pod numerem rachunku bankowego: 34 1240 3347 1111 0010 8646 6856, tytułem:
Darowizna – „nazwa drużyny” – copaAŁ.

3. Uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność, będąc świadomym
aktualnego stanu zdrowia.
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w rozgrywkach będzie własnoręczne
podpisanie formularza zgłoszeniowego.
5. Wszyscy zawodnicy są objęci ubezpieczeniem od NNW.
6. W zawodach może wziąć udział osoba, która nie jest zawodnikiem żadnej drużyny
piłkarskiej zgłoszonej do PZPN, ŁZPN, za wyjątkiem Klasy A i B. Każda z drużyn
może liczyć maksymalnie trzech piłkarzy klasy okręgowej.
7. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są od 13 do 16 września 2021 roku pod
adresem: turniej@aleksandrow-lodzki.pl.
8. W turnieju może uczestniczyć maksymalnie 16 drużyn.
9. Zgłoszenie winno zawierać imię kapitana, kontakt telefoniczny i nazwę drużyny.
10. W dniu 20 września 2021 roku każda ze zgłoszonych drużyn otrzyma kartę
zgłoszenia, która winna zostać wypełniona i przesłana pod adres
turniej@aleksandrow-lodzki.pl do 22 września.
11. Drużyna może liczyć maksymalnie 15 zawodników.
12. W dniu 22 września 2021 roku w Telewizji Aleksandrów odbędzie się losowanie
zespołów do grup.
§5
ZASADY GRY
I FAZA TURNIEJU
1. Miejscem rozgrywania turnieju jest sztuczna płyta obiektu MOSiR w Aleksandrowie
Łódzkim.
2. Organizatorzy przewidują w pierwszym dniu zawodów rozgrywki w grupach
systemem „każdy z każdym”.
3. W grze bierze udział 6 zawodników plus bramkarz.
4. Czas gry to 1 x 15 minut bez zmiany stron. Organizatorzy zastrzegają sobie
możliwość zmiany czasu gry, jeżeli wymagały będą tego względy technicznoorganizacyjne.
5. Każda z grup przed zawodami otrzyma stosowną informację o miejscu rozgrywania
spotkań.
II FAZA TURNIEJU
1. Miejscem rozgrywania turnieju jest sztuczna płyta MOSiR w Aleksandrowie
Łódzkim.
2. Rozgrywki zostaną rozegrane systemem pucharowym na sztucznym boisku.
3. W grze bierze udział 6 zawodników plus bramkarz.
4. Czas gry to 2×12 minut ze zmianą stron. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość
zmiany czasu gry, jeżeli wymagały będą tego względy techniczno-organizacyjne.
OGÓLNE ZASADY W DWÓCH FAZACH TURNIEJU:
1. Turniej rozgrywany jest zgodnie z międzynarodowymi przepisami gry w piłkę nożną
z uwzględnieniem poniższych zasad:

1) Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką z pola karnego w dowolne miejsce na
boisku. Po złapaniu piłki z akcji, bramkarz może zagrać piłkę nogą, jak również
zdobyć bramkę.
2) Zawodnik grający nie może zdobyć bramki bezpośrednio przy wznowieniu gry.
3) Rzut autowy wykonuje się nogą z linii lub zza linii bocznej boiska (stojąca
piłka). W przypadku rozpoczęcia gry z boiska, aut zostanie podyktowany dla
przeciwnika.
4) Zmiany zawodników odbywają się w systemie hokejowym w strefie zmian.
Najpierw zawodnik opuszcza plac gry, a następnie wchodzi zmiennik.
5) Zabrania się gry wślizgami. Każdy wślizg będzie traktowany jako faul.
6) Obowiązuje kategoryczny zakaz gry w butach wkręcanych (metalowe).
7) W razie dokonania zmiany poza strefą zmian, zawodnik może zostać ukarany
przez sędziego na okres 1 min poza grą.
8) Za wykroczenie w grze lub niesportowe zachowanie, sędzia może ukarać
zawodnika dwuminutowym wykluczeniem z gry, a nawet odsunięciem od całego
spotkania i zawodów.
9) Drugie dwuminutowe wykluczenie z gry eliminuje zawodnika z gry do końca
meczu i drużyna gra w osłabieniu.
10) Prawo interpretacji przepisów przysługuje wyłącznie sędziemu.
11) W sprawach nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje
organizator.
2. W rozgrywkach grupowych w ostatecznej kolejności decyduje ilość zdobytych
punktów, różnica bramek, większa ilość zdobytych bramek, wynik bezpośredniego
spotkania lub losowanie.
3. Z rozgrywek grupowych do fazy pucharowej awansują cztery najlepsze drużyny
z każdej grupy.
4. Gra w rozgrywkach pucharowych rozpoczyna się od ćwierćfinałów. Drużyny, które
odpadną w półfinale zagrają mecz o 3 miejsce.
5. W przypadku remisu w fazie pucharowej, każdej z drużyn przysługuje po pięć rzutów
karnych w celu wyłonienia zwycięzcy.
6. Drużyna w czasie rozgrywanego turnieju nie może oddać żadnego meczu walkowerem.
Jeśli dojdzie do oddania walkowera, automatycznie traci punkty i kończy grę w turnieju.

7. Karta zgłoszeniowa zawodników może być uzupełniona tylko i wyłącznie do
pierwszego meczu drużyny w turnieju. Nie można dopisać zawodników podczas
trwających rozgrywek.
8. Zawodnicy nie mogą reprezentować więcej niż jednej drużyny w turnieju.
9. Organizator ma prawo do ustalania zasad rozstawiania drużyn w kolejnych fazach
rozgrywek.
§6
SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Organizatorzy zapewniają plac gry, piłkę, obsługę sędziowską i opiekę medyczną
w zakresie ratownictwa medycznego oraz znaczniki.
2. Zabroniona jest brutalna gra i niesportowe zachowanie.
3. Zabronione są wszelkie przejawy chuligaństwa i wandalizmu na stadionie i w jego
obrębie.
4. Zabrania się pić alkohol przed meczem i być na meczu pod jego wpływem. Jeżeli
sędzia meczu uzna, że zawodnik jest pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających, ma prawo przerwać spotkanie i przyznać walkower dla drużyny
przeciwnej.
5. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania elementarnych zasad kultury i szacunku
wobec sędziów.
6. W czasie trwania zawodów prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie
kapitan drużyny.
7. Za rzeczy pozostawione w czasie trwania meczu w szatni i na boisku, organizator nie
bierze odpowiedzialności.
8. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektów, na których rozgrywany jest
turniej są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących na nich zasad porządku i
bezpieczeństwa oraz poleceń wydawanych przez organizatora. Niestosowanie się do
zasad wskazanych w ust. 1-5 oraz poleceń organizatora stanowi powód do
wykluczenia danej osoby z dalszego uczestnictwa w turnieju.
§7
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
2. W sprawach nieobjętych regulaminem, decyduje organizator.

