REGULAMIN
TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O TYTUŁ MISTRZA ŚREMU
ZESPOŁÓW WIEJSKICH
ŚREM 2016 r.
1. Cel – integracja mieszkańców wsi w ramach współzawodnictwa sportowego, popularyzacja piłki nożnej
jako dyscypliny sportu, prowadzenie rywalizacji sportowej, zagospodarowanie czasu wolnego
mieszkańców gminy Śrem
2. Organizator – Urząd Miejski w Śremie, Śremski Sport Sp. z o.o.
3. Termin – 10.04.2016r. ( niedziela ) godz. 9:00
4. Miejsce – sala sportowa Śremskiego Sportu Sp. z o.o. ul. Staszica 1a
5. Zasady uczestnictwa:
- w Turnieju mogą uczestniczyć zespoły piłkarskie, których zawodnicy są mieszkańcami danej wsi
zgłoszonej do rozgrywek / potwierdzony meldunek w dowodzie osobistym /
- istnieje możliwość wspólnego wystawienia reprezentacji z dwóch lub trzech wsi /na zgłoszeniu
należy zaznaczyć z jakiej wsi jest zawodnik/
- zespół może składać się maksymalnie z 10 zawodników
- lista zgłoszonych zawodników powinna być podpisana przez sołtysa potwierdzającego zamieszkanie
zawodników w danej wsi
- w Turnieju nie mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek organizowanych przez
WOZPN w sezonie 2015/2016
- organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w Turnieju osób chorych i wynikających
z tego powodu wypadków oraz ze skutków wypadków podczas gry
- w ramach Turnieju obiekt sportowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie
NW zespoły powinny załatwić we własnym zakresie
- zespół zgłaszający protest musi dostarczyć go na piśmie bezpośrednio po rozegranym meczu,
organizator rozpatruje sprawę i informuje zainteresowane zespoły, warunkiem przyjęcia protestu jest
wpłacenie kaucji w wysokości 100 zł, w przypadku nieuzasadnionego protestu kaucja przepada
- w Turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat, posiadają aktualne badania
lekarskie, dopuszczalny jest udział zawodników młodszych, minimum 16-letnich za pisemną zgodą
opiekunów prawnych
7. Zasady przeprowadzenia Turnieju:
Podczas rozgrywek obowiązują przepisy gry w halową piłkę nożną z następującymi zmianami:
- zespoły uczestniczące w Turnieju podzielone zostaną na grupy,
- w Turnieju rozstawione zostaną zespoły, które w ubiegłorocznej edycji zakwalifikowały się do gier
półfinałowych
- w grupach zespoły grają systemem każdy z każdym, do ćwierćfinału awansują po dwa pierwsze
zespoły z każdej grupy – od tej fazy obowiązuje system pucharowy
- czas trwania meczu ustalony będzie po zakończeniu zgłoszeń do turnieju
- nie obowiązują przerwy dla zespołu podczas trwania meczu
- nie obowiązują faule akumulowane
- kartki: żółta – kara 1,5 min
czerwona – zawodnik opuszcza boisko i nie może grać w następnym meczu, wykluczenie z gry
/ czerwona kartka / powoduje 3 min. osłabienie zespołu
- od ćwierćfinału w przypadku remisu – 3 rzuty karne, a następnie rzuty karne do skutku
8. Nagrody – trzy najlepsze zespoły otrzymują puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane
przez organizatorów
9. Uwagi końcowe :
- każdy zespół otrzyma napoje chłodzące
- wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator Turnieju
10. Informacja pod nr 668 673 342, 604 102 992, 887 888 215

