17 Gminny Turniej Piłki Nożnej Pięcioosobowej 
„PIŁKARSKIE WAKACJE”
REGULAMIN
I. ORGANIZATOR
Ośrodek Kultury Gminy Tomice, Urząd Gminy Tomice, LKS Orzeł Radocza.
II. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU, ZGŁOSZENIA
1.Zawody odbędą się w dniach 03.07 – 09.07. 2017 r. na boisku sportowym w Radoczy.
Zgłoszenia drużyn do turnieju należy przesyłać tylko i wyłącznie mailem na adres: turnieje.okgt@wp.pl, przedtem wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.kultura.tomice.pl, www.tomice.pl i www.pilkarskaradocza.pl 
2.Zgłoszenie musi wpłynąć najpóźniej do 25 czerwca (poniedziałek).  
Po tym terminie zgłoszenia nie zostaną uwzględnione.
III. UCZESTNICTWO W TURNIEJU, ZASADY
Turniej zostanie rozegrany w pięciu kategoriach:
>>> dziewczęta (roczniki: 2003 i starsze). Oznaczenie (potrzebne na karcie zgłoszeń) DZ.
>>> szkoły podstawowe – chłopcy (roczniki: 2004-2006). Oznaczenie SP.
>>> gimnazjum – chłopcy (roczniki: 2001-2003). Oznaczenie GG.
>>> otwarta - seniorzy (roczniki: 2000 i starsze). Oznaczenie OT.
>>> oldboye – mężczyźni 35+ (roczniki 82` i starsze). Oznaczenie OLD
1.Zarówno gimnazjum jak i szkoły podstawowe mogą wystawić dowolną liczbę zespołów.
2.W kategoriach DZ, SP, GG drużyny muszą liczyć minimum 5, a maksymalnie 7 zawodników.
3.W kategorii OT i OLD do rozgrywek można zgłosić 8 graczy (minimum 5). Piłkarze z tych grup wiekowych w dniu zawodów muszą podpisać oświadczenie o grze na własną odpowiedzialność. Brak podpisu nie pozwala na udział w turnieju. Dodatkowo niepełnoletni (ew. z kat. OT) muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (patrz pkt 6.) 
4.Jeśli drużyna nie zgłosi pełnej kadry na pierwszy mecz, wówczas na drugi i kolejne mecze zawodów może dokooptować gracza (graczy), który nie zagrał wcześniej w zawodach w innej drużynie, czyli tzw. „wolnego zawodnika”. Może się tak stać jednak tylko w przypadku, gdy przed pierwszym spotkaniem w kadrze będzie wolne miejsce. Nie wolno rezygnować z piłkarzy zgłoszonych, kosztem nowych. 
5.Wszystkie drużyny wyłączając te z kat. OT i OLD muszą posiadać opiekuna (osobę pełnoletnią).
6.Uczniowie, którzy nie ukończyli 18 lat, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju (plik do pobrania z www.kultura.tomice.pl, www.tomice.pl i www.piłkarskaradocza.pl). Jej brak uniemożliwia udział w zawodach.
7.Turniej jest organizowany dla mieszkańców gminy Tomice, jednak w kategoriach: DZ, SP, GG w kadrze może być jeden zawodnik z innej gminy, a w kategorii OT – dwóch. Do zmagań w kategorii OLD zostaną dopuszczeni wszyscy zawodnicy z gminy Tomice oraz tacy gracze, którzy kiedyś reprezentowali gminne LKS-y (wcześniej LZS-y), a obecnie mieszkają poza terenem gminy.
8. Regulamin dopuszcza grę w kat. OLD i OT tego samego zawodnika, o ile spełnia warunki wiekowe. 
9.Drużyna może zostać wykluczona z rozgrywek, jeśli jej zawodnik bądź zawodnicy podczas trwania turnieju będą zachowywać się niesportowo, agresywnie.
10.Zespół może wyjść na mecz w minimalnie 4-osobowym składzie. Nieprzystąpienie do spotkania kończy się walkowerem 0:5. 
11.Formuła rozgrywania turnieju i czas trwania meczów uzależnione są od ilości zgłoszonych drużyn (system grupowy lub pucharowy).
12. Od 10 maja na stronach: www.kultura.tomice.pl, www.www.tomice.pl będzie można pobrać arkusz zgłoszeniowy drużyny oraz oświadczenia. Na zgłoszeniu niezbędne są 2 numery telefonów komórkowych zawodników lub opiekuna.
13. 29 czerwca (czwartek) o godz. 14.00 na stronach: www.kultura.tomice.pl, www.www.tomice.pl zostanie udostępniony oficjalny terminarz rozgrywek. 
   
Główny organizator: Ośrodek Kultury Gminy Tomice (tel. 531 900 292, 33 873 17 49 lub koordynator  ds. sportu OKGT - 662 733 788). E-mail: turnieje.okgt@wp.pl.


