REGULAMIN
VII TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ SOŁECTW Z OKAZJI OTWARCIA
SEZONU O PUCHAR WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI
I.
Organizatorzy:
Animator – Boiska Orlik w Nowej Wsi, Urząd Gminy Olszewo- Borki.
II.
Patronat
Wójt Gminy Olszewo- Borki
III. Miejsce i Termin
Turniej rozgrywany będzie w dniu 30 czerwiec 2018r. (sobota), od godz.9.00 na boisku
sportowym ORLIK w Nowej Wsi
CELE TURNIEJU




promocja i popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców gminy,
integracja społeczności lokalnej
przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez wypełnienie i organizację wolnego czasu
mieszkańcom gminy,
 propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy
 zdobywanie doświadczenia na przyszłość dla realizacji imprez o randze gminnej służącej
promocji gminy.
IV.
Warunki uczestnictwa
1) Turniej przeznaczony jest dla młodzieży oraz dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki.
2) Do zgłoszenia drużyny należy dołączyć oświadczenie pisemne rodziców lub opiekunów
zezwalających na udział osoby niepełnoletniej w rozgrywkach turniejowych.
3) Dokonanie opłaty startowej w wysokości 50 zł/drużyna, płatne u Animatora do dnia
28 czerwiec 2018r.
V.
Zgłoszenia do turnieju
1) Podstawą udziału jest dokonanie zgłoszenia drużyny według wzoru stanowiącego załącznik
do Regulaminu
2) Drużyny należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwiec 2018r. do
godz. 15.00
3) Dokładnych informacji o sposobie zgłoszenia drużyny udziela:
a) Pan Waldemar Pędzich Animator - Moje Boisko ORLIK tel. 668921401
4) Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu
i przepisów gry piłki nożnej.
5) Do turnieju mogą zgłaszać się drużyny z terenu powiatu Ostrołęckiego
VI.
System rozgrywek
1) Rozgrywki zostaną przeprowadzone 2 x po 15 minut w systemie pucharowym. Mecze
końcowe między drużynami z obydwu grup w zależności od zajmowanego miejsca.
2) Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez organizatorów i podane
kapitanom/kierownikom drużyn na odprawie technicznej przed rozpoczęciem turnieju.
3) Obowiązywać będą przepisy gry piłki nożnej.
4) W turnieju może uczestniczyć maksymalnie 9 drużyn. Liczy się kolejność zgłoszeń.
VII. Postanowienia końcowe
1) Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów
z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator.

gry

grozi

kara

dyskwalifikacji

a) Kara dyskwalifikacji zawodnika, a także walkower nastąpi w momencie gdy
nieuprawniony zawodnik wystąpi w meczu – w przypadku pojedynczego incydentu
w drużynie
b) Kara dyskwalifikacji drużyny nastąpi w przypadku dwóch lub więcej incydentów.
2) Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opieka
medyczna), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i
udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się
wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia,
umożliwiający udział w turnieju.
3) W przypadku osób niepełnoletnich, które chcą brać udział w turnieju, organizator wymaga
oświadczenia pisemnego rodziców/opiekunów zezwalających na udział zawodnika
w rozgrywkach.
4) Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp. w przypadku takich
zdarzeń uczestniczą w meczach na własną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek
nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich
odpowiedzialność prawna spada na w/w osoby.
5) Zespoły są zobowiązane wystąpić w koszulkach o jednakowym odcieniu koszulek oraz
w butach przeznaczonych do gry na nawierzchni ze sztucznej trawy.
6) Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający
ich tożsamość i na każde wezwanie organizatorów bądź sędziego okazywać ten dokument.
7) Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione w powyższych punktach
i podpunktach regulaminu - odpowiedzialny jest kapitan/kierownik drużyny.
8) Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed lub w przerwie meczu, ma obowiązek
sprawdzenia tożsamości osób znajdujących się w protokole zawodów. Po zakończeniu
spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane.
9) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zapisie, organizator ma prawo nałożenia kary
określonej w punkcie VII patrz podpunkt 1.
10) Organizator zastrzega, że w sytuacji ekstremalnej MA PRAWO do własnej interpretacji
zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu (za „sytuację ekstremalną” uważa się
sytuację sporną, której regulamin nie uwzględnił).
11) Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
12) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione
w trakcie trwania turnieju.
13) Organizator nie będzie zwracał kosztów dojazdu drużyn na Turniej.
14) W przypadkach nieprzewidzianych regulaminem organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany zapisów regulaminu.
VIII. Nagrody i wyróżnienia:
1) Najlepsze drużyny z miejsc I-III otrzymają puchary.
2) Przewidziane są także wyróżnienia dla:
- najlepszego bramkarza,
- najlepszego strzelca.

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO
VII TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ SOŁECTW Z OKAZJI

OTWARCIA SEZONU

Nazwa drużyny

…………………………………………………………..

Dane kontaktowe do opiekuna

……………………………………………………………..

Imię i nazwisko kapitana drużyny

……………………………………………………………..

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

1
2
3
4
5
6
7
8

………………………………………..…
Podpis opiekuna /kapitana

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ PODOPIECZNEGO

W TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
......................................................................................
/IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA/
......................................................................................
/ADRES ZAMIESZKANIA/
.......................................................................................
/TELEFON KONTAKTOWY/
Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego/dziecka
.......................................................................................................................................
/imię i nazwisko/
PESEL dziecka…………………………………..
ur. ............................................................ w VII TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ SOŁECTW
Z OKAZJI OTWARCIA SEZONU NA BOISKU ORLIK w Nowej Wsi
Zapoznałam/em się z treścią regulaminu turnieju, którego treść akceptuję

.......................................................................
/ data i podpis rodzica-opiekuna /

