Polskie Mistrzostwa Piłki Nożnej w Wielkiej Brytanii o
Puchar Przechodni S.P.K. Imienia Generała Władysława Andersa
GENERAL ANDERS CUP - FOOTBALL TOURNAMENT

Lista Graczy
Squad List
Imię i Nazwisko
Full Name

Prosimy wpisać nazwę drużyny
Please write in team name

Podpis

PL/

Nr. Kosz.

Signature

non-PL

Shirt No.
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4
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6
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11

Kierownik _____________________________
Manager

Podpis
Signature

Ograniczenie ekip do jedenastu graczy z których tylko siedmiu gra na boisku (pozostali
gracze są wymiennikami). W czasie meczu może być tylko dwóch graczy nie Polaków
(lub nie Polskiego pochodzenia) na boisku. Komitet Organizacyjny Zawodów również
przypomina że musi być wypełniony ten formularz przed rozpoczęciem rozgrywek.
Each squad is limited to a maximum of eleven players of whom seven are on the pitch
playing (the remainder are substitutes). During the matches there may be no more than
two non-Polish players in the team on the pitch at any time. The Tournament Organising
Committee requires each squad to complete this list before commencement of play.
Sekretarz / Secretary Z.P.K.S. :
Tadeusz Stenzel
Tel. 01664 565200
Adres / Address :
90 Cranmere Road, Melton Mowbray, Leics. LE13 1TB
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POLSKIE MISTRZOSTWA PIŁKI NOŻNEJ w W BRYTANII o
PUCHAR S.P.K. IM. GEN. WŁ. ANDERSA - REGULAMIN MECZY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Stosowane są normalne Prawa piłki nożnej (z wyjątkiem p.2)
Nie ma spalonego
W każdym przypadku decyzja sędziego na boisku jest ostateczna
Siedem graczy na boisku (w tym maximum 2 nie-Polaków)
Każda ekipa jest ograniczona do 11 zawodników (7 graczy i 4 wymienników)
Nie ograniczona wymiana graczy ale tylko w czasie zatrzymania gry
Gracze nie mogą wystąpic dla innego zespołu po rozpoczęciu meczów (grozi
to oddaleniem zespołu z mistrzostw)
Gracz ostrzeżony (żółta karta) nie gra w następnym meczu - gracz po dwu
ostrzeżeniach w turnieju podlega p.9 niżej
Gracz oddalony z boiska jest zawieszony na resztę turnieju (czerwona karta)
W fazie "knock-out" nie ma dogrywek - rzuty karne decydują - po 3 dla
każdej drużyny a potem po 1 do wyniku (7 graczy pozostałych na boisku)
Każda drużyna stawia się na boisku 5 minut przed swoim meczem
Każda drużyna dostarcza sędziemu piłkę meczową przed meczem
Obowiązuje noszenie numerów na koszulach wszystkich graczy
Noszenie ochraniaczy piszczeli obowiązuje wszystkich graczy
Każda ekipa bierze odpowiedzialność za własne ubezpieczenie
Drużyna która wystawi gracza w stanie nieczeźwym zostanie zawieszona
Mecze po dwie równe połowy - bez przerwy - długość połowy ogłosi KOZ
przed rozpoczęciem turnieju.
W pierwszej fazie, meczów w grupach, kolejność ustala się jak następuje:
1.
Punkty zdobyte
2.
Przy równości punktów zdobytych:
a.
Różnica bramek
b.
Liczba bramek
c.
Rzuty karne (po 3 dla każdej drużyny, a potem po jednej do
wyniku [7 graczy])

Komitet Organizacyjny Zawodów (KOZ) prosi o przysłanie listy graczy do jeden
tydzień przed turnieju na ręce sekretarza, nawet jeżeli kogoś brakuje. Można
zawsze dopisać (lub wymienić) jednego lub dwóch graczy w dzień turnieju, ale tylko
do godz. 10:50.
Uprasza się o punktualne przybycie na mistrzostwa oraz zgłoszenia się do namiotu
KOZ'u jak najprędzej po przyjeździe na miejsce.
Spotkanie kierowników drużyn przed meczami
Początek meczów
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-

godz. 10:30.

-

godz. 11:00.

Przechodni Puchar SPK Im. Gen. Wł. Andersa - List do Kierowników
drużyn, z prośbą o przekazanie zawodnikom, kibicom i sympatykom
Drodzy i Szanowni Koledzy, Sportowcy !
Zwracamy się do Was, Kierowników, formalnie jako Zarząd Związku
Polskich Klubów Sportowych w Wielkiej Brytanii i organizator tych
historycznych w dziejach sportu Polskiego na wyspach Brytyjskich 63-ich
mistrzostw o Puchar Im. Gen. Wł. Andersa, ale przede wszystkim jako
miłośnicy sportu i zasad “Fair Play” zebyście w miare swoich możliwości
wpłyneli na kibiców i sympatyków drużyn żeby zachowali się godnie i ze
wstrzemiężliwością w czasie meczów.
Można stwierdzić że od początku tych rozgrywek, w 2000 w formacie 7osobowych zespołów to standard kibiców się znacznie poprawił. Niemniej
jednak, jest, jak zawsze, dalej pole do poprawy, a w szczególności w języku
i Ojczystej mowie która czasami bywa dość kwiecista.
Zarząd również zwraca się specjalnie do tych Klubów które mają zwyczaj
przywozić własne zapasy i prowiant. Pragniemy podkreślić tym którzy mogą
być nie świadomi przepisów prawnych, że osoby prywatne nie mają prawa
przywożenia napojów alkoholowych na teren boisk na których odbywają się
mistrzostwa.
Licencja jest wyznaczona na Stowarzyszenie Polskie i tylko oni mają prawo
i odpowiedzialność za dostarczanie alkoholu do konsumpcji na tym terenie.
Ostatnio władze policijne w Slough bardzo mocno się wzieły za sprawę
picia na terenach parkowych i w przypadku nie podporządkowania się
przepisom może grozić Stowarzyszeniu utrata tej licencji i tym samym
sposobu utrzymania boisk i całego tego społecznego przedsięwzięcia.
Zarząd więc apeluje do wszystkich prawych i honorowych kibiców i osób o
podporządkowanie się tym przepisom prawnym i NIE przywożenie
własnych napojów alkoholowych na mistrzostwa o Puchar Andersa.
Za Zarząd Z.P.K.S.
T.K. Stenzel – sekretarz.
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Polish Association - Stowarzyszenie Polskie “Gryf”
Church Lane, Stoke Poges, SLOUGH SL2 4NZ.
 01753 525668

STRZAŁKA OZNACZA POŁOŻENIE ELEKTRYCZNEJ BRAMY WJAZDOWEJ.
UPRASZA SIĘ O PRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI PORZĄDKOWYCH !
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