
MISTRZOSTWA KASZUB
KASZUB CUP

REGULAMIN TURNIEJU

1. ORGANIZATOR:  
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne. GOSRiT Luzino 
MIEJSCE I TERMIN: sobota 4 grudnia 2010

Hali Widowiskowo – Sportowa im. Marszałka Macieja Płażyńskiego  84-242 Luzino ul. Mickiewicza 22.
Rozpoczęcie turnieju o godz. 09:00  planowane zakończenie ok. godz. 16:30 Drużyny przyjmujemy od 
godz. 8:30.

3.   CEL TURNIEJU:
Propagowanie sportu i rywalizacji sportowej wśród zespołów z województwa pomorskiego. Konfrontacja sportowa 
zespołów z różnych klas rozgrywkowych. 

4. SPOSÓB ROZGRYWEK:  
 Turniej zostanie rozegrany w  4 grupach każdy z każdym .Zwycięzcy grup walczą na krzyż z 
drużynami, które zajmą 2 miejsce w grupie o wejście do półfinału. Wygrane zespołu z półfinałów awansują 
do finału natomiast przegrani zagrają o miejsce III. Przegrani w ćwierćfinale zagrają o miejsca V-VIII. 
Zespoły które, zajęły 3 miejsce w swojej grupie zagrają o miejsca IX – XII. Czwarty zespół w grupie nie 
kwalifikuję się do dalszej części turnieju.  
 Kompletną listę zgłoszonych zawodników (maksymalnie 12 osób) należy złożyć w dniu 
turnieju przed jego rozpoczęciem 
 Istnieje możliwość zgłoszenia więcej niż jednej drużyny jednakże ilość drużyn 
uczestniczących w turnieju jest ograniczona.  O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia.
 Obowiązują przepisy PZPN. Dodatkowe przepisy gry zostaną podane w dniu turnieju.
 Z sędzią może dyskutować tylko kapitan drużyny, który musi być zaznaczony w podanym 
składzie na liście zgłoszeniowej oraz posiadać opaskę na ramieniu.
 Drużyny grają po 4 zawodników + bramkarz, zmiany hokejowe, czas jednego meczu 10 min. 
Bramki o wym. 2 x 5 m.
 W przypadku równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje bezpośredni pojedynek 
drużyn zainteresowanych, następnie różnica bramek oraz ilość bramek strzelonych /dotyczy rozgrywek 
grupowych/.
 W przypadku remisu w dalszej fazie rozgrywek o wyniku spotkania decydować będą 3 rzuty 
karne.
 Przypomina się opiekunom, że przed rozpoczęciem meczu należy drużynę ustawić na środku 
boiska w celu powitania przeciwnika oraz sędziego, a po zakończonym meczu należy nie zapomnieć o 
sportowym podziękowaniu za pojedynek zawodnikom drużyny przeciwnej.
UWAGA !!! Za przeklinanie na boisku i poza nim, za nie sportowe zachowanie zawodnika, cała drużyna 
będzie ukarana 2 minutami gry w osłabieniu, zawodnik może być również wykluczony z dalszych 
rozgrywek.

5. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:  
 Zespoły, które zajęły miejsca od I – III otrzymają puchary i komplet medali, dyplomy dla 
drużyny oraz nagrody rzeczowe. Zespoły z miejsc IV - VIII otrzymują statuetkę. Wszystkie drużyny 
otrzymają pamiątkowe  dyplomy ze zdjęciem zespołu.
 Najlepszy strzelec, zawodnik oraz bramkarz turnieju otrzymają pamiątkowe statuetki wraz z 
imiennym dyplomem oraz upominki rzeczowe.

6. WPISOWE  :
Wpisowe od drużyny wynosi 200 zł.

7. UWAGI  :
Organizator turnieju zapewnia:

 Zgrzewkę wody dla każdej drużyny
 sędziów z uprawnieniami,
 dobrą zabawę itp.
 Obsługę medyczną
 Posiłek dla każdego zawodnika



O wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje komitet organizacyjny.
8. Patroni honorowi:

- Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk
- Starosta Powiatu Wejherowskiego, 
- Wójt Gminy Luzino , Pan Jarosław Wejer
- Pomorski Związek Piłki Nożnej
Dodatkowych informacji udziela:
Piotr Klecha 503 537 930, p_klecha_gosrit@luzino.pl .


