Regulamin
Turnieju Charytatywnego Piłki Nożnej
o Puchar
Stowarzyszenia Nowoczesna i Przyjazna Szkoła
ku Przyszłości
I. Miejsce i termin
Kompleks sportowy ,,Orlik 2012” w Zespole Szkół w Chełmcu 04.06.2017r.
godz. 1400 - 1900
II. Organizator
Stowarzyszenie Nowoczesna i Przyjazna Szkoła ku Przyszłości.
III. Cele turnieju
 Zbiórka funduszy na cele charytatywne.
 Umożliwienie rywalizacji sportowej drużyn piłkarskich.
 Integracja środowiska lokalnego.
 Wyłonienie najlepszego zespołu oraz propagowanie zdrowego stylu życia.
IV. Warunki uczestnictwa
 Turniej przeznaczony jest dla wszystkich którzy „ CHCĄ POMAGAĆ”.
 Wpłata do 26.05.2017 w sekretariacie gimnazjum kwoty min 200 zł jako wpisowe.
 W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni – warunek / wiek zawodnika min. 18 lat/.
 W turnieju nie mogą uczestniczyć zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych.
V. Zgłoszenia do turnieju
Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:
 Nazwę drużyny oraz imienną listę zawodników reprezentujących drużynę wraz
z zaznaczeniem osoby kontaktowej.
 Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu
i przepisów gry w piłkę nożną.
 Rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny.
VI. System rozgrywek
 System rozgrywek zostanie dostosowany do ilości zgłoszonych drużyn.
 W przypadku dużej ilości drużyn, rozgrywki odbywać się będą systemem grupowym.
 Awans do grupy pucharowej otrzymują drużyny z pierwszych miejsc w grupach.
W przypadku co najmniej 6 drużyn odbędzie się losowanie grup 29 maja o godz. 1700
w sekretariacie gimnazjum.
VII. Przepisy i skład drużyny
 Obowiązywać będą przepisy gry w piłkę nożną z wyjątkiem gry ,,bez spalonego”.
 Zespoły rywalizują w 6 osobowych składach (bramkarz i pięciu zawodników w polu),
zmiany odbywają się systemem hokejowym.
 Obowiązuje gra w obuwiu przeznaczonym na orlik (turfy, halówki), zakaz gry
w butach piłkarskich.
 Na terenie boiska mogą przebywać jedynie zespoły rozgrywające mecz. Zawodnicy
rezerwowi powinni znajdować poza linia boczną.
 Czas trwania meczu : dostosowany do ilości zgłoszonych drużyn do turnieju,
min 2x10 min.
max 2x15 min.



W fazie pucharowej gdy wynik meczu jest remisowy następują rzuty karne
( 3 serie, w przypadku remisu do pierwszego niestrzelonego).

VIII. Postanowienia końcowe
 Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju
lub walkower. Karę orzeka organizator.
 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników
i udział w rozgrywkach osób chorych.
 Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach itp.
 Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione w powyższych
punktach i podpunktach regulaminu - odpowiedzialny jest kapitan/kierownik drużyny.
 Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator
( patrz punkt II).
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w szatni
oraz w trakcie trwania turnieju.
 Za szkody powstałe w szatniach odpowiada drużyna.
IX. Nagrody
 Nagrodą będzie udział w turnieju i możliwość wsparcia finansowego Stowarzyszenia.
 Najlepsza drużyna otrzyma Puchar Stowarzyszenia.
Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu kompleksu Sportowego
,,Orlik 2012”.

UWAGA !!!
Na obiekcie Orlik 2012 w Zespole Szkół w Chełmcu jest kategoryczny
zakaz spożywania alkoholu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje
i obrażenia powstałe w trakcie turnieju.
Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu turnieju w przypadku
złej pogody.

