
ZARZt\DZENIE Nr 57 12016 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 18 sierpnia 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu turnieju pilki noznej 
o Puchar W6jta Gminy Sochocin "SOCHOCIN CUP 2016" 

organizowanego w dniu 27 sierpnia 2016 r. w Sochocinie 

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 31 ustaw), z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<ldzie 

gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) zarz<ldza sit(, co nastt(puje: 

§ 1. Wprowadza sit( Regulamin turnieju pilki noznej 0 Puchar W6jta Gminy Sochocin 

(, "SOCHOCIN CUP 2016" organizowanego w dniu 27 sierpnia 2016 r. w Sochocinie, 

stanowi<lcy zal<lcznik do niniejszego zarz<ldzenia. 

§ 2. Regulamin obowi<lzuje w dniu imprezy tj. 27 sierpnia 2016 roku. 

§ 3. Wykonanie zarz<ldzenia powlerza SIt( kierownikowi Wydzialu Rozwoju 

Gospodarczego i Planowania Przestrzennego. 

§ 4. Zarz<ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Zal~cznik 
do Zarz~dzenia Nr 57/2016 
Wojta Gminy Sochocin 
z dnia 18 sierpnia 2016 r. 

Regulamin turnieju pilki noznej 
o Puchar W6jta Gminy Sochocin 

"SOCHOCIN CUP 2016" 

I. 	 Organizator 
Gmina Sochocin. 

II. 	eel imprezy: 
Celem tumieju jest popularyzacja sportu czynnego wypoczynku oraz promocja 
Gminy Sochocin. 

III. Miejsce i termin rozgrywek: 
Tumiej odb((dzie si(( na stadionie gminnym w Sochocinie w dniu 27 sierpnia 2016 r., 
start godz. 11.3 O. 

IV. Uczestnicy 
1. 	 W zawodach mog,! brae udzial druzyny pilkarskie roczniki od 2007 do 2008. 
2. 	 KaZda druzyna musi posiadae pelnoletniego opiekuna. Opiekun winien posiada6 

zgody rodzic6w maloletnich zawodnik6w na udzial w tumieju. 
3. 	 Druzyny wyst((puj,! pod obranymi przez siebie nazwami. 
4. 	 Zespoly wyst((puj,! w siedmioosobowych skladach (bramkarz + 6 zawodnik6w 

wpolu) 
5. 	 Zgloszenia b((d,! przyjmowane osobiscie do Urz((du Gminy Sochocin 

pok. nr 8 do 26 sierpnia. 

V. 	 Obowi~ki druiyn i zawodnikow 
1. 	 Obowiqzki druiyn: 

a) druzyny s,! zobowi'!Zane do przestrzegania niniejszego regulaminu, 

b) zawodnik moze wyst((powa6 tylko w jednej druzynie, 

c) druzyna musi posiadae opiekuna druzyny, kt6ry jest jej reprezentantem 

w sprawach organizacyjnych. 

2. Obowiqzki zawodnika: 
a) 	 kaZdy zawodnik zobowi,!zany jest do zapoznama Sl(( z mmeJszym 

regulaminem, 
b) 	 zawodnik obowi,!zany jest do przestrzegania zasad sportowej rywalizacji 

"fairplay" w sytuacjach spomych tylko opiekun lub kapitan rna mozliwose 
wyjasnienia interpretacji decyzji s((dziego. 
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VI. Organizacja rozgrywek 

1. 	 Mecze byd'l rozgrywane systemem kazdy z kaZdym 3 x 15 min. 
2. 	 Mecze rozgrywane byd'l zgodnie z obowi'lZuj'lcymi przepisami PZPN. 
3. 	 W czasie turnieju rozstrzygac bydzie jeden sydzia glowny, ktory bydzie 

rozstrzygac sporne kwestie. 

VII. N agrody 
1. 	 Wszystkie druzyny bior'lce udzial w turnieju zostan'l nagrodzone dyplomami. 
2. 	 Zostanie takZe wyloniony i nagrodzony pucharem: najlepszy strzelec, brarnkarz 

oraz zawodnik turnieju. 

VIII. Uwagi koncowe 

1. 	 Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za rzeczy pozostawione na terenie stadionu 
gmmnego. 

2. 	 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszyrn regulaminie oraz do jego 
ostatecznej interpretacj i. 

3. 	 Organizator zapewnia opieky medyczn'l. 
4. 	 Organizator nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci prawnej za wypadki wynikaj'lce 

z udzialu w turnieju osob chorych oraz skutki wypadkow przed, po i w czasie gry, 
o ile zdarzenia te wynikaj'l z nieprzestrzegania przez zawodnikow zasad niniejszego 
regularninu. 
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Andrzej ~ratOWSki 
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