TUNIEJ PIŁKI NOZNEJ
AKCJA ZIMA W MIEŚCIE 2013

REGULAMIN
Organizator:
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.
Cel imprezy:
– Popularyzacja piłki nożnej i umożliwienie dzieciom i młodzieży udziału w atrakcyjnej formie czynnego wypoczynku i
sportowej rywalizacji w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
Miejsce rozgrywek:
– Kompleks Sportowy przy ulicy Orląt Lwowskich 70,
– Hala Widowiskowo-Sportowa przy ulicy Braci Mieroszewskich 91,
– Hala Widowiskowo-Sportowa przy ulicy Żeromskiego 9.
Uczestnictwo:
– W rozgrywkach mogą brać udział chłopięce (męskie) zespoły szkolne, drużyny podwórkowe, reprezentacje dzielnic itp.,
które spełniają wymogi niniejszego regulaminu.
Warunki udziału:
– Drużyna musi zgłosić do rozgrywek przynajmniej 5 zawodników, przy czym skład nie może przekraczać 8 graczy,
– Każda z drużyn musi mieć kapitana (kierownika), który będzie informowany przez organizatorów o dalszym przebiegu
rozgrywek oraz innych sprawach organizacyjnych,
– W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy czytelnie wypełnić Formularz Zgłoszeniowy,
– Zawodnicy każdej z drużyn, o ile są osobami niepełnoletnimi, muszą znajdować się pod opieką co najmniej jednego
opiekuna (osoby pełnoletniej), który tym samym zobowiązuje się opiekować zawodnikami swojej drużyny na każdym meczu i
ponosi odpowiedzialność za właściwe zachowanie się zawodników oraz osób towarzyszących podczas pobytu na zawodach,
– Uprawnionym do gry jest wyłącznie zawodnik wpisany do Formularza Zgłoszeniowego drużyny. Zawodnik może być
zgłoszony tylko do jednej drużyny.
– Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna na udział w turnieju.
Zgłoszenia:
– Zapisy przyjmowane będą w dniach rozegrania turniejów eliminacyjnych do godz. 8:30 w halach, gdzie będą toczyły się
zmagania. Zgłaszana drużyna musi dostarczyć wypełniony druk zgłoszenia i znajdować się pod opieką opiekuna grupy. Osoby
niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna na uczestnictwo.
Organizacja rozgrywek:
– Obowiązują przepisy gry w piłkę nożną halową i wytyczne Organizatora.
– Rozgrywki zostaną przeprowadzone w trzech kategoriach wiekowych w terminach:
1. uczniów szkół podstawowych – 11 lutego 2013 r.,
2. uczniów szkół gimnazjalnych – 12 lutego 2013 r.,
3. uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 14 lutego 2013 r.
– System rozgrywania meczów zostanie podany po upływie terminu zgłoszeń,
– Do turniejów eliminacyjnych (rozgrywanych w halach przy ulicy Orląt Lwowskich 70 i Braci Mieroszewskich 91) może zgłosić
się maksymalnie po 12 zespołów w każdej kategorii wiekowej – decyduje kolejność zgłoszeń,
– Prawo gry w turnieju finałowym, który rozegrany zostanie w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ulicy Żeromskiego 9,
uzyskują po trzy najlepsze najlepsze drużyny z obu turniejów eliminacyjnych w każdej z kategorii wiekowych.
Postanowienia końcowe:
– W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny
z rozgrywek.
– Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz
skutki wypadków przed, po i w czasie gry.
– Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
– Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczu podczas trwania rozgrywek,
– Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

