
 

 

 

REGULAMIN 
SUMMER KIDS CUP 2017 

1. Organizator: Mogilno Sport Sp. z o.o.  
2. Termin i miejsce: Turniej odbędzie się 16 czerwca 2017 r. na boisku treningowym przy Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Mogilnie. Rozpoczęcie rozgrywek od godz. 10:00.  
3. Zgłoszenia: Listy imienne zawodników wraz z nazwą drużyny przyjmowane są w Hali  
Widowiskowo-Sportowej w Mogilnie do dnia 14 czerwca 2017 r. ( tj. środa). Opłata wpisowa 
wynosi 30 zł brutto od drużyny.  
4. Uczestnictwo:  
- dopuszczalne są trzy kategorie wiekowe ( 2008 i młodsi, 2007-2005 i 2004 – 2001);  
- podczas turnieju wraz z drużyną obecny musi być opiekun (podany na karcie zgłoszenio-
wej);  
- Organizator ma prawo sprawdzenia tożsamości zawodników wpisanych do składu na pod-
stawie legitymacji szkolnej;  
- w kategoriach 2008 i młodsi oraz 2007-2005 drużyny składają się max. z 8 zawodników 
(4+bram-karz+ max 3 rezerwowych), w kategorii 2004-2001- 7 zawodników (3+bramkarz+ 
max 3 rezerwowych);  
- wszyscy uczestnicy muszą dostarczyć zgodę na udział w turnieju podpisaną przez prawnego 
opiekuna (zgoda dostępna na stronie internetowej i w Recepcji Hali Widowiskowo – Sporto-
wej w Mogilnie).  
5. Program imprezy:  
godz. 9:40 - losowanie fazy grupowej  
godz. 10:00– rozpoczęcie rozgrywek  
Po zakończeniu turnieju odbędzie się ogłoszenie wyników oraz rozdanie pucharów.  
6. Organizacja rozgrywek:  
- system rozgrywek będzie opracowany po upływie terminu zgłoszeń i będzie zależny od ilo-
ści zgłoszonych drużyn;  
- o kolejności miejsc decyduje: ilość zdobytych „dużych punktów” ( wygrana 3 pkt., remis 1 
pkt.) bezpośredni pojedynek, stosunek bramek zdobytych do straconych;  
- obowiązują uproszczone przepisy PZPN;  
- zawody rozgrywane będą na pomniejszonych boiskach z bramkami o wymiarach 3x1,55 m.  
7. Nagrody:  
Za zajęcie I, II, III miejsca – puchary i medale. Nagrody indywidualne dla najlepszych zawod-
ników turnieju.  
8. Postanowienia końcowe:  
- w przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry Organizator ma prawo do 
weryfikacji meczu lub zdyskwalifikowania zawodnika bądź drużyny z turnieju;  
- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.  
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.  
Zawodnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność i jest świadomy możliwości 

wystąpienia kontuzji lub urazu. Od następstw nieszczęśliwych wypadków drużyny 

ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizatorzy nie ponoszą jakiejkolwiek 

odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe podczas trwania turnieju. 


