
XIX Turniej Amatorów w Halowej Piłce Nożnej 
„Puchar Mediów” SIERADZ 2019 
 

REGULAMIN 

XIX HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ AMATORÓW o 

„PUCHAR MEDIÓW – SIERADZ/ZDUŃSKA WOLA 2019” 

 
1. Cel imprezy: 

• popularyzacja halowej piłki nożnej, jako formy rekreacji  
• organizacja czasu wolnego dla mieszkańców ziemi sieradzkiej  
• wyłonienie najlepszych drużyn 

 
2. Organizator:  
• RAN S.C., Rynek 14, 98-200 Sieradz we współpracy z „Nasze Radio 104,7 FM”, 

portalem „nasze.fm” i Zespołem Szkół Katolickich w Sieradzu 
 

3. Termin i miejsce:  
• Turniej rozegrany zostanie w hali sportowej przy Zespole Szkół Katolickich w Sieradzu (ul. 

Krakowskie Przedmieście 123) w dniach 2-3.03.2019 r.  
• Odprawa techniczna odbędzie się w siedzibie Naszego Radia w Sieradzu przy Rynek 14 w dniu  

25.02.2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 

 

4. Uczestnictwo:  
I. W turnieju mogą brać udział drużyny amatorskie, osiedlowe, zakładów pracy i inne, 
które: 
a) dokonają pisemnego zgłoszenia /max. 12 zawodników/,  
b) mają potwierdzone aktualne badania lekarskie (wymagany jest stempel i podpis lekarza na 

karcie zgłoszenia dopuszczający drużynę do zawodów),  
c) uiszczą opłatę startową w wysokości 250,00 zł netto + 23 % VAT na poczet kosztów 

organizacyjnych (m.in. sędziowie, ubezpieczenie turnieju, opieka medyczna, itp.),  
d) każda drużyna uczestnicząca w turnieju musi wyznaczyć i wskazać w karcie zgłoszenia osobę 

zwaną „kierownikiem drużyny”, która będzie uprawniona do kontaktów z Organizatorami 
oraz składania oświadczeń i protestów w imieniu drużyny,  

e) każda drużyna uczestnicząca w turnieju musi wyznaczyć i wskazać w karcie zgłoszenia 
„kapitana drużyny”,  

f) przy zgłoszeniach drużyn rezerwuje się 25 % miejsc dla drużyn z terenu miast: Sieradz i 
Zduńska Wola (za drużynę z terenu tych miast rozumie się zespół, w którym przynajmniej 80 % 
zawodników ma stały adres zamieszkania na jego terenie) - w przypadku niewykorzystania tych 
miejsc przechodzą one do wykorzystania dla innych drużyn,  

g) max. ilość drużyn w turnieju wynosi 20,  
h) o przyjęciu drużyn do udziału w Turnieju decyduje kolejność dokonania opłaty startowej. 

 
II. Zawodnicy: 

a) za uczestnika turnieju uważa się zawodnika amatora zgłoszonego w karcie zgłoszenia drużyny;  
b) za zawodnika amatora uważa się również każdego zawodnika, który do dnia poprzedzającego 

rozpoczęcie turnieju nie ukończył 18 roku życia i nie wystąpił nigdy w rozgrywkach drużyn 
seniorów organizowanych przez OZPN lub PZPN powyżej Klasy A (dotyczy też lig futsalu);  
c) za  zawodnika  amatora  uważa  się  również  każdego  zawodnika  występującego  w rozgrywkach 

organizowanych  przez OZPN - Klasa A i B /jesień 2018/; każda drużyna ma prawo zgłosić tylko  
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jednego zawodnika nie amatora – zgłoszonego i  występującego w  klubach  
piłkarskich grających w rozgrywkach seniorów PZPN i OZPN /jesień 2018/ powyżej Klasy A 
(dotyczy też lig futsalu);  

d) zawodnicy, którzy w dniu poprzedzającym rozpoczęcie zawodów ukończyli 35 lat (decyduje data 
urodzenia w dniu rozpoczęcia zawodów), nie podlegają ograniczeniom opisanym w pkt. od a) do 
d);  

e) zawodnicy muszą w dniu rozpoczęcia turnieju mieć ukończone 16 lat /data urodzenia w dniu 
rozpoczęcia zawodów/;  

f) zawodnicy, którzy nie mają ukończonych 18 lat w dniu rozpoczęcia turnieju muszą przedstawić 
pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w turnieju,  

g) każdy zawodnik musi posiadać dokument tożsamości i okazać go na każde żądanie organizatora 

- /czas na dostarczenie dokumentu 5 min./, 
h) w razie stwierdzenia, w następstwie ważnego protestu, że w drużynie występuje zawodnik nie 

zgłoszony do turnieju lub niespełniający wymogów pkt 4 ppkt II pkt. od a) do g) - drużyna ta 
decyzja Organizatora może zostać wykluczona z turnieju,  

i) w przypadku, gdy któryś z zawodników nie będzie na żądanie Organizatora mógł okazać 
dokumentu tożsamości w wymaganym czasie, drużynie przeciwnej zostanie przyznany walkower 
/nie dotyczy zawodników, którzy znani są osobiście sędziom lub Organizatorowi/  

j) w przypadku, gdy na karcie zgłoszenia drużyny do turnieju nie będzie stempla i podpisu lekarza,  
drużyna może wziąć udział w turnieju pod warunkiem, że przed rozpoczęciem turnieju każdy z 
zawodników danej drużyny w obecności przedstawiciela organizatora podpisze oświadczenie o 
zdolności do wzięcia udziału w turnieju oraz że Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
wynikających z jego udziału w Turnieju,  

k) Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia drużyny lub zawodnika do turnieju bez podania 
przyczyny,  

l) uczestnicy biorący udział w turnieju akceptują niniejszy Regulamin,  
m) w sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 

 

5. Sposób przeprowadzenia turnieju:  
a) Turniej zostanie przeprowadzony w grupach – podział grup zostanie podany po zamknięciu listy 

zgłoszeń – systemem „każdy z każdym”. Drużyny, które zajmą dwa lub trzy pierwsze miejsca w 
grupie rozegrają systemem pucharowym – finały w dniu 3.03.2019 r. – szczegółowy 
harmonogram (tzw. Drzewko) rozgrywania pojedynków w turnieju zostanie ustalone po 
zamknięciu listy zgłoszeń i stanowi załącznik do Regulaminu,  

b) czas trwania gry minimum 15 min. Bez przerwy i zmiany stron, 
c) obowiązują przepisy gry w Futsal, z wyłączeniem zapisów niniejszego Regulaminu,  
d) drużyny występują w jednolitych strojach sportowych i miękkim obuwiu sportowym o płaskim 

spodzie,  
e) zawodnicy w ciągu całego turnieju występują z tym samym numerem na koszulce, zgodnym z 

zapisami w karcie zgłoszenia,  
f) bramki o wymiarach: 2m x 5m lub 2m x 3m – ostateczna decyzja należy do Organizatora. 

 

6. Zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy jest załącznikiem do regulaminu):  
a) lista z wykazem zawodników /data urodzenia/ należy przedłożyć organizatorom najpóźniej do 

dnia 25.02.2019 r. godz. 12.00 (wzór formularza stanowi załącznik do regulaminu)  
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7. Nagrody:  
a) za zajęcie miejsc I-III drużyny otrzymają pamiątkowe puchary oraz dyplomy i nagrody rzeczowe 

lub pieniężne, a dla najlepszych zawodników turnieju upominki;  
b) drużyna zwycięska otrzyma tzw. „Przechodni Puchar Mediów”, który następnie postawi do 

dyspozycji Organizatora w roku następnym. 
 

8. Sprawy różne:  
a) w meczach finałowych przy remisie zarządzona zostanie dogrywka 1 x 5 minut, a następnie przy 

braku rozstrzygnięcia - rzuty karne (pierwsza seria po 3 rzuty, następnie w przypadku braku 
rozstrzygnięcia kolejne seria po jednym rzucie karnym),  

b) Organizator zapewnia ubezpieczenie oraz opiekę medyczną na czas trwania turnieju,  
c) w sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje Organizator,  
d) Organizator nie odpowiada za zaginiony sprzęt lub rzeczy osobiste oraz inne szkody powstałe 

podczas trwania Turnieju,  
e) protesty należy kierować do biura turnieju w czasie 5-ciu min. po zakończeniu meczu, którego 

protest dotyczy – protest będzie rozpatrzony po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł; kaucja 
przepada w przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu,  

f) Organizator zapewnia napoje dla każdej drużyny, 
g) Każdy uczestnik biorący udział w Turnieju uznaje zapisy niniejszego Regulaminu za wiążące. 

 

9. Rozstrzygnięcia: 
I. O miejscu w grupie zasadniczej przy równej ilości zdobytych punktów decyduje:  

A – przy równej ilości zdobytych punktów przez 2 drużyny – decyduje ich 
bezpośredni pojedynek 

 
 

a) przy więcej niż dwóch zespołach oraz dla wyłonienia drużyn przechodzących do finałów 
spośród zajmujących 3. miejsca w grupach (w przypadku takiej konieczności):  

- tabela pomocnicza między zainteresowanymi zespołami, uwzględniająca tylko 
wyniki pomiędzy nimi – kolejność drużyn ustalana jest tak jak w grupie zasadniczej.  

II. Jeśli któryś z zespołów zostanie wykluczony przez Organizatora lub wycofa się z Turnieju przed 
zakończeniem rozgrywek grupowych, to wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny zostają 
anulowane i nie są brane pod uwagę przy ustalaniu końcowych wyników w grupie. Za wycofanie 
się z turnieju uważane będzie również oddanie meczu walkowerem. 

 

10. Finały:  
a) Zostaną rozegrane w zależności od ilości zgłoszonych zespołów. Ostateczne ustalenia zapadną na 
odprawie technicznej i zapisane w szczegółowym harmonogramie (tzw. drzewku) rozgrywania 
pojedynków finałowych.  
b) czas trwania gry meczów finałowych minimum 2 x 10 min. 

 
 

 

ORGANIZATOR 

Radio Agencja Nasze s.c.  

Rynek 14, 98-200 Sieradz  
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