
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

II EDYCJI CHARAKTERNI CUP  

O PUCHAR BURMISTRZA RADŁOWA 

 

I. MIEJSCE I TERMIN  

Boisko sportowe Orlik, Radłów ul. Szkolna 1.  

Turniej przeprowadzony zostanie w dniu od 16.07.2022 r. od godziny 09.00. 

II. ORGANIZATORZY 

Firma Charakterni, Burmistrz Radłowa, STOWARZYSZENIE „START ” w RADŁOWIE, Gang 

Zakręconych Mastersów, Siłownia Master Gym, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa 

w Radłowie. 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU 

• W turnieju mogą wsiąść udział zespoły nie zrzeszone. 

• Drużyna może liczyć maksymalnie 12 osób. 

• W drużynie nie mogą występować zawodnicy poniżej 16 roku życia. 

• Ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń) 

 

IV.  SYSTEM ROZGRYWEK 

 

• Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy (Grupa A i Grupa B).  

• Drużyny zostaną przydzielone do poszczególnych grup w drodze losowania, które 

odbędzie się w dniu 13.07.2022 r. na Orliku w Radłowie. 

• Mecze rozgrywane będą systemem każdy z każdym w fazie grupowej. 



• Czas trwania jednego meczu to 2 x 10 minut (możliwość zmiany w zależności od 

ilości zgłoszonych drużyn). 

• Obsługę sędziego zapewniają organizatorzy. 

• Po zakończeniu fazy grupowej zespoły z pierwszych miejsc w grupie zagrają w 

finale turnieju, natomiast zespoły z miejsc drugich w meczu o miejsca 3-4. 

 

V. PRZEPISY DOTYCZĄCE GRY 

 

1. Podczas wszystkich meczów obowiązywać będą przepisy zatwierdzone przez 

PZPN. 

2. W przypadku meczu rozstrzygającego w którym w regulaminowym czasie padł 

remis sędzia dyktuje rzuty karne w celu wyłonienia zwycięscy. 

3. W fazie grupowej w przypadku takiej samej ilości punktów meczowych o dalszej 

kolejności w tabeli decyduje bezpośredni mecz a następnie bilans bramkowy. 

 

VI. NAGRODY 

 

• Za zajęcie miejsc od I do IV przewidziano pamiątkowe puchary. 

• Dla najlepszego zawodnika turnieju przewidziana jest statuetka.  

• Dla wszystkich drużyn przewidziano pamiątkowe dyplomy. 

 

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

• Listę zawodników należy dostarczyć przed rozpoczęciem zawodów. 

• W turnieju zawodnicy biorą udział wyłącznie na własną odpowiedzialność, po 

podpisaniu listy potwierdzają że nie mają żadnych przeciwskazań zdrowotnych do 

wzięcia udziału w rozgrywkach. 

• Zawodnik wpisany do protokołu uważany jest jako biorący udział w meczu. 

• Zabrania się udziału w turnieju zawodnikom pod wpływem alkoholu oraz 

narkotyków.  

• Za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodnika danego zespołu lub zespół 

ponosi dana drużyna. 

• Zabrania się zapisywania zawodników w trakcie trwania meczu, chyba, że 

zawodnik uzupełnia zespół do pełnej kadry meczowej. 

• Interpretacja powyższego regulaminu oraz wynikłe sprawy sporne rozstrzyga 

organizator, a jego decyzja jest ostateczna. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

    


