REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR TLU 2015/2016
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem rozgrywek o Puchar TLU jest Stowarzyszenie Toruńska Liga Unihokeja
(TLU).
2. Do rozgrywek Pucharu TLU, zwanym dalej „Pucharem”, mogą zgłaszać się drużyny
występujące w rozgrywkach Toruńskiej Ligi Unihokeja w sezonie 2015/2016 (każda
drużyna, która wyrazi chęć uczestnictwa w określonym terminie ma gwarancję udziału) oraz
zupełnie nowe drużyny (decyduje kolejność zgłoszeń). Suma wszystkich uczestniczących
nie może być większa niż 12 drużyn.
3. Uczestnictwo w Pucharze jest dobrowolne
4. Uczestnictwo w Pucharze jest odpłatne. Koszt wynosi 250 złotych od drużyny. Organizator
pokrywa resztę kosztów organizacji turnieju z własnych środków.
5. Drużyny występujące w Pucharze, związane są przepisami organizacyjnymi oraz
porządkowymi, ujętymi w regulaminie rozgrywek Toruńskiej Ligi Unihokeja za sezon
2015/2016. Przepisy dotyczące kompetencji organizatora, rozstrzygania spraw spornych
oraz konfrontowania zawodników stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ 2
SYSTEM ROZGRYWEK
1. Drużyny, zgłoszone do Pucharu, rywalizowały będą w formie jednodniowego turnieju
zgodnie z systemem rozgrywek, przedstawionym na stronie internetowej oraz profilu
społecznościowym TLU.
2. Rozgrywki o Puchar TLU odbędą się w sobotę – 18 czerwca 2016 roku.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w przedstawionym systemie rozgrywek, ze
względu na:
a) niezgłoszenie się wszystkich drużyn Toruńskiej Ligi Unihokeja do Pucharu,
b) kwestie organizacyjne, wynikające z konieczności zapewnienia obsady sędziowskiej,
c) inne, niezależne od Organizatora okoliczności.
4. Drużyny Toruńskiej Ligi Unihokeja zobligowane są uczestniczyć w rozgrywkach Pucharu w
składach zgłoszonych do rozgrywek TLU, zgodnie z ich regulaminem.
5. Dopuszcza się uzupełnienie zestawienia drużyny, uczestniczącej w Pucharze, maksymalnie
dwoma zawodnikami spoza jej składu. Mogą to być zawodnicy występujący na co dzień w
innych drużynach TLU.
6. Drużyny spoza Toruńskiej Ligi Unihokeja zobowiązane są do wystawienia zawodników
niebiorących udziału w tychże rozgrywkach za sezon 2015/2016, z zastrzeżeniem, że
drużyny te mogą skorzystać z artykułu 6 niniejszego rozdziału na takich samych zasadach,
jak drużyny z TLU (mogą wystawić maksymalnie dwóch zawodników z dowolnych drużyn
TLU za sezon 2015/2016).
7. Podanie zestawień drużyn jest dla tychże obligatoryjne. Przedstawiciel drużyny
zobowiązany będzie w dniu rozgrywek do wpisania składu drużyny w protokole,
przygotowanym uprzednio przez Organizatora.
8. Z racji braku bazy zawodników w systemie na stronie internetowej, Organizator zastrzega
sobie możliwość przeprowadzenia konfrontacji zawodników zgłoszonych do Pucharu z bazą
zawodników dla rozgrywek TLU, z uwzględnieniem przepisów artykułu 4 tego rozdziału.
9. Drużyny zobowiązane są do zgłoszenia składów minimum sześcioosobowych, łącznie z
bramkarzem.
10. Wszelkie inne kwestie dotyczące zgłoszeń zawodników, ich uczestnictwa, wyznaczania

sędziów oraz zasad gry, ujęte są w Regulaminie TLU na sezon 2015/2016 i stosowane będą
odpowiednio.
ROZDZIAŁ 3
PRZEPISY DOTYCZĄCE ROZGRYWANIA SPOTKAŃ
1. Mecze w rozgrywkach o Puchar TLU trwały będą minimum 1 x 15 min.. w zależności od
wielkości grupy, przy czym efektywnym czasem gry będzie ostatnia minuta rozgrywanego
spotkania. Mecze odbywały się będą bez przerw.
2. Kary za przewinienia zawodników będą nakładane zgodnie z przepisami Polskiego Związku
Unihokeja.
3. Pomiędzy kolejnymi meczami Organizator nie przewiduje przerw. Zabrania się
rozgrzewania na parkiecie zawodnikom drużyn, które nie rozgrywają najbliższego
spotkania.
4. Za rozegrane spotkania punkty przyznaje się w następujący sposób:
a) zwycięstwo – 3 punkty,
b) remis – 1 punkt,
c) porażka – 0 punktów.
5. O miejscach zajętych w grupach przez poszczególne drużyny decydowały będą w
następującej kolejności:
a) zdobyte punkty,
b) w przypadku równej ich ilości bezpośredni bilans pomiędzy zainteresowanymi
drużynami,
c) w przypadku dalszej równości, decyduje różnica bramek,
d) następnie liczba strzelonych bramek,
e) jeżeli wciąż kwestia kolejności pozostaje nierozstrzygnięta rozgrywa się serie rzutów
karnych, po trzy dla każdej drużyny, a następnie do pierwszego nietrafionego karnego.
W przypadku, gdy kwestia sporna dotyczy więcej niż dwóch zespołów, tworzy się tzw.
„małą tabelę” dla zainteresowanych, z uwzględnieniem przepisów tego artykułu.
6. W przypadku zakończenia spotkania remisem w fazie pucharowej, rozgrywa się serie
rzutów karnych, po trzy dla każdej drużyny, a następnie do pierwszego nietrafionego
karnego
7. Rozpiska schematu rozgrywek udostępniona jest przez Organizatora na stronie rozgrywek i
profilu społecznościowym TLU. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w rozpisce.
8. Drużyny zobowiązane są do rozstawienia bądź zniesienia band. Szczegółowy harmonogram
prac przy bandach ujęty jest w schemacie rozgrywek Pucharu.
9. Wobec niezastosowania się do obowiązku, wynikającego z artykułu 7 tego rozdziału,
Organizator może nałożyć karę na drużynę zgłoszoną do Pucharu.
10. Rozgrywki o Puchar odbywają się zgodnie z przepisami gry w unihokeja, dostępnymi na
stronie TLU bądź na stronie Polskiego Związku Unihokeja. W innych kwestiach
organizacyjnych, dotyczących rozgrywania spotkań zastosowanie mają przepisy
Regulaminu TLU na sezon 2015/2016.
ROZDZIAŁ 4
PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Organizator zapewnia nagrody dla niektórych drużyn, uczestniczących w rozgrywkach.
Puchary oraz medale otrzymają trzy pierwsze drużyny z końcowej klasyfikacji.
2. Wszelkie kwestie związane z zagadnieniami prawnymi, zdrowotnymi, ubezpieczeń
zawodników, uczestnictwem graczy niepełnoletnich oraz odpowiedzialności materialnej
ujęte są w „Postanowieniach ogólnych” Regulaminu TLU na sezon 2015/2016 i stosowane
będą odpowiednio.

3. Organizator umieszcza Regulamin rozgrywek o Puchar TLU na profilu społecznościowym
TLU.
4. Zgłoszenia drużyn należy przesłać na adres mailowy: michal@unihok.org Zgłoszenie musi
zawierać nazwę drużyny oraz jej skład, który można jeszcze zmienić do dnia rozgrywek
przed pierwszym meczem, z uwzględnieniem artykułu 4 rozdziału 2 niniejszego
regulaminu.
5. Drużyny, zainteresowane uczestnictwem, zgłaszają się wyżej wymienionym sposobem w
terminie od 30 maja do 5 czerwca 2016 roku.
6. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Pucharze jest równoznaczne z akceptacją powyższego
Regulaminu.

