
HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ PIĘCIOOSOBOWEJ
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM

II EDYCJA – „WŁOCHY”


REGULAMIN

I ORGANIZATOR
Ośrodek Kultury Gminy Tomice
II CELE TURNIEJU
Popularyzacja p iłki nożnej
Stworzenie możliwość uprawiania sportu dla wszystkich oraz promowanie mody na aktywne spędzenie wolnego czasu
III TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA TURNIEJU
Zawody odbędą się 18 marca (niedziela), 2018 roku, w tomickiej hali sportowej. Godzina rozpoczęcia – 10.30.
IV NAZWA TURNIEJU
Nazwa II edycji turnieju nosi nazwę „Włochy”, honorując drugiego mistrza świata w piłce nożnej. Kolejne edycje turniejów rozgrywane będą pod nazwą: „Niemcy”, „Brazylia” itd.
Każdy turniej jest odrębną imprezą piłkarską. Kolejne edycje w żaden sposób nie łączą się z sobą. Nie sumuje się punktów, wyników.
V ZGŁOSZENIA
1.Zgłoszenia drużyn do turnieju należy przesyłać tylko i wyłącznie mailem na adres: turnieje.okgt@tomice.pl 
2.Formularz zgłoszeniowy do pobrania na www.kultura.tomice.pl oraz www.tomice.pl
3.Ostateczny termin zgłoszenia drużyny – 14 marca (środa).
VI UCZESTNICTWO W TURNIEJU I ZASADY GRY
1.Turniej zostanie rozegrany w trzech kategoriach:
a) gimnazjum (klasa II i III)
b) szkoła podstawowa (klasy IV i V) 
c) szkoła podstawowa (klasy VI i VII)  
2.Drużyna musi liczyć minimum pięciu, a maksymalnie siedmiu zawodników.
3.Skład należy wysłać poprzez formularz zgłoszeniowy, w którym trzeba wpisać dane wszystkich zawodników oraz zaznaczyć opiekuna.
4.Zgłoszenie jest NIEWAŻNE, jeśli nie zostaną na nim podane numery telefonów komórkowych do dwóch zawodników. 
5.Zawodnicy muszą przedstawić oświadczenie, w którym zadeklarują, że grają na własną odpowiedzialność. 
6.Oświadczenie musi być podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna.
7.Brak oświadczenia uniemożliwia udział w zawodach. 
8.Każdy zgłoszony zespół musi posiadać opiekuna, czyli osobę pełnoletnią. 
9.Turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym”. 
10.Czas trwania meczów uzależniony jest od ilości zgłoszeń. 
11.Wszelkie sporne sytuacje, interpretacje regulaminu, rozstrzyga organizator. 
12.Turniej rozpocznie się o godzinie 10.30, jednak wszystkie zespoły muszą stawić się w sali o godzinie 10.00, celem dopełnienia formalności.
13.Na czas trwania turnieju uczestnicy zapewniają sobie napoje i wyżywienie we własnym zakresie. 
W razie pytań dotyczących turnieju należy kontaktować się z gminnym koordynatorem ds. sportu i rekreacji: Paweł Kręcioch, tel. 662 733 788.

 




