REGULAMIN
do turnieju piłki nożnej organizowanego w ramach operacji pt. „Aktywność bez granic –
organizacja rajdu rowerowego promującego „Piekielny Szlak” oraz turnieju piłki nożnej”
współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 osi 4
„Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.

1. ORGANIZATORZY
- Wójt Gminy Ruda Maleniecka.
2. CEL ZAWODÓW
Popularyzacja piłki nożnej i umożliwienie młodzieży i dorosłym udziału w atrakcyjnej formie
czynnego wypoczynku i sportowej rywalizacji w czasie wolnym od zajęć szkolnych i pracy.
3. MIEJSCE l TERMIN ZAWODÓW
I Kategoria wiekowa starsza – powyżej 17 lat
- 10 sierpnia 2014r. (niedziela) - godzina 9°°, boisko w Dębie – eliminacje
- 17 sierpnia 2014r. (niedziela) – godzina 1100, boisko w Lipie - półfinał
- 24 sierpnia (niedziela) – godz. 1430, boisko w Rudzie Malenieckiej – mecz finałowy
II Kategoria wiekowa młodsza – do 16 lat
- 10 września 2014r. (środa) - godzina 9°°, boisko w Rudzie Malenieckiej
4. ZGŁOSZENIA
I Kategorii wiekowej powyżej 17 roku życia w nieprzekraczalnym

terminie do dnia

01.08.2014r.
II Kategorii wiekowej poniżej 16 roku życia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.09.2014r.
w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej pokój nr 7.
Osoba

uprawniona

do

kontaktów

z

uczestnikami:

Agnieszka Jaskulska tel. (41) 373 13 47.
5. UCZESTNICTWO
 Zasady udziału w rozgrywkach:
 turniej organizowany jest

dla

amatorów

dwóch

kategorii

wiekowych

- I kategoria powyżej 17 roku życia
- II kategoria poniżej 16 roku życia
 W I kategorii wiekowej powyżej 17 roku życia może brać udział 6 drużyn, w II kategorii
wiekowej poniżej 16 roku życia mogą brać udział 3 drużyny. O zakwalifikowaniu do
turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
 W turnieju uczestniczyć mogą zawodnicy zamieszkali na terenie Gminy Ruda
Maleniecka. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia do sześciu uczestników spoza
terenu Gminy Ruda Maleniecka celem stworzenia jednej drużyny.

 Warunkiem uczestnictwa jest:
 zgłoszenie zespołu maksymalnie 12 osobowego do dnia określonego w pkt 4
powyższego regulaminu w Urzędzie Gminy
 drużynę zgłasza kapitan, który będzie informowany przez organizatora o przebiegu
rozgrywek oraz sprawach organizacyjnych
 Regulamin

i

druki

zgłoszeń

dostępne

na

stronie

www.rudamaleniecka.pl

(w zakładce Dla Mieszkańców / SPORT).

6. DYSKWALIFIKACJE
 decyzję o dyskwalifikacji podejmuje organizator oraz sędzia prowadzący zawody
na pisemny wniosek kapitana 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, rocznik, drużynę,
w której występował
 po zakończeniu turnieju wyniki nie podlegają weryfikacji.
7. FINANSOWANIE
 koszty organizacyjne pokrywa organizator
 koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas turnieju
ponosi organizator.
 Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom kompletne stroje sportowe (koszulka
+ spodenki)
8. NAGRODY l WYRÓŻNIENIA
 trzy zwycięskie drużyny za zajęcie l, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzymają
puchary i piłki oraz wszystkie drużyny dyplomy za udział w turnieju.
9. SYSTEM GRY l WERYFIKACJA ZESPOŁÓW
 zostaną ustalone na miejscu 20 min przed rozpoczęciem meczu podczas odprawy
kapitanów drużyn - zgodnie z zasadami PZPN.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać wcześniej badaniom lekarskim
stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Za nie wykonanie badań i wynikających
z tego powodu wypadków i konsekwencji prawnych odpowiedzialność spada
na zawodników.
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 organizator zabezpiecza opiekę medyczną podczas turnieju
 rozstrzyganie spraw spornych oraz interpretacja niniejszego regulaminu należy
do organizatora.

