
REGULAMIN

XI Turnieju Halowego w Piłce Nożnej  

o Puchar Wójta Gminy Ruda Maleniecka
    - LUTY 2018 -

1.   ORGANIZATOR
- Wójt Gminy Ruda Maleniecka.

2.   CEL ZAWODÓW
- zachęcenie do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych,

- popularyzacja czynnego wypoczynku.

3.   MIEJSCE l TERMIN ZAWODÓW
- Hala Sportowa przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej

- 24 luty 2018 r. (sobota) - godzina 09:00.

4.   ZGŁOSZENIA
- w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 16.02.2018 r. w Urzędzie Gminy w Rudzie
Malenieckiej, pokój nr 9.
Osoba uprawniona do kontaktów z uczestnikami:  Tomasz Przybył, tel. (41) 373 13 48.

5.   UCZESTNICTWO
a) Zasady udziału w rozgrywkach:

- turniej organizowany jest dla amatorów, kategoria wiekowa - od 16 lat;

- w turnieju uczestniczyć mogą zawodnicy zamieszkali na terenie Gminy Ruda
Maleniecka. O przynależności do drużyny decyduje miejsce zamieszkania zawodnika.
- dopuszcza się możliwość łączenia mieszkańców z dwóch miejscowości z terenu

Gminy Ruda Maleniecka celem stworzenia jednej drużyny;
- dopuszcza się możliwość udziału do 2 zawodników spoza terenu Gminy w drużynie,

- istnieje możliwość zgłoszenia do turnieju dwóch drużyn z jednej miejscowości.
b) Warunkiem uczestnictwa jest:

- zgłoszenie zespołu - maksymalnie 11-osobowego - na druku nr l (Karta zgłoszenia)

do dnia 16.02.2018 r.;
- liczba zawodników na boisku: 5, w tym bramkarz;

- uczestnik niepełnoletni przedstawia podpisane przez opiekuna prawnego oświadczenie

o zgodzie na udział w turnieju;
c) Przystąpienie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego              

ddddddregulaminu.

6.   DYSKWALIFIKACJE
- podejmuje organizator oraz sędziowie prowadzący zawody na pisemny wniosek

kierownika drużyny biorącej udział w turnieju;
- protesty przyjmowane są przez organizatora tylko podczas trwania turnieju w danym dniu;

- przy składaniu wniosku wnioskodawca jest zobowiązany podać dane dotyczące

zawodnika, co do którego wnosi się protest, tj. imię, nazwisko, drużynę, w której

występował;



- po zakończeniu turnieju wyniki nie podlegają weryfikacji.

7.   FINANSOWANIE
- koszty organizacyjne pokrywa organizator;

- koszty podróży pokrywają uczestnicy;
- koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas turnieju ponosi

organizator.

8.   NAGRODY l WYRÓŻNIENIA
- trzy zwycięskie drużyny - za zajęcie l, II, III miejsca - otrzymają puchary lub trofea

a pozostałe dyplom za udział w turnieju.

9.   SYSTEM GRY l WERYFIKACJA ZESPOŁÓW
- zostaną ustalone na miejscu o godzinie 8:50 podczas odprawy kapitanów drużyn - zgodnie

z zasadami PZPN.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- obowiązuje obuwie sportowe na białej lub kauczukowej podeszwie;
- parking znajduje się przy hali i jest niestrzeżony;

- organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste i inne rzeczy pozostawione na obiekcie
sportowym;

- organizator zabezpiecza opiekę medyczną podczas turnieju;

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo zawodników w drodze na

turniej halowy, jak również w drodze powrotnej do miejsca zamieszkania;
- rozstrzyganie spraw spornych oraz interpretacja niniejszego regulaminu należy

do organizatora.


