III Gminny Turniej Piłki Nożnej Seniorów
o „Puchar Wójta”
 Woźniki, 14 lipca, 2019 r.
I.ORGANIZATOR
Ośrodek Kultury Gminy Tomice, Urząd Gminy Tomice.
II.CELE TURNIEJU 
Integracja piłkarzy z terenu gminy Tomice poprzez współzawodnictwo, krzewienie kultury fizycznej, kształtowanie poczucia przynależności do swojej społeczności, środowiska lokalnego. 
III.TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
Turniej zostanie rozegrany 14 lipca (niedziela) na boisku sportowym                w Woźnikach. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 11.00. Zespoły muszą się stawić na godzinę 10.30.
IV.UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU 
1.W zawodach mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie drużyny LKS z gminy Tomice, reprezentowane przez zawodników danego klubu, posiadających kartę zawodniczą. 
2.W turnieju mogą brać udział wszyscy zarejestrowani w klubie zawodnicy. Kadra może liczyć maksymalnie 20 osób. 
3.Kluby posiadające grupy młodzieżowe, mogą posiłkować się młodszymi graczami, a nawet oprzeć na nich drużynę. Najniższa kategoria z jakiej można korzystać to junior młodszy. 
4.Nie można skorzystać z gracza w wieku juniora starszego czy młodszego jeśli nie ma karty zawodniczej w danym klubie, a gra w piłkę tylko rekreacyjnie.
5.Na czas trwania zawodów kluby muszą posiadać wszystkie karty zawodnicze swoich graczy lub listę zawodników zatwierdzonych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Wadowicach, celem ewentualnej ich weryfikacji przez rywali. Lista musi zostać złożona u organizatora. 
6.Nie ma obowiązku obecności wszystkich zawodników kadry na pierwszy mecz turnieju. Wszyscy piłkarze spełniający warunki z punktów: 1,2,3,4,5 mogą dołączyć do rywalizacji w każdym momencie.  
7.Zgłoszenie polega tylko i wyłącznie na potwierdzeniu w OKGT udziału         w turnieju. 
8.Piłkarze nie są ubezpieczeni na czas trwania zawodów. Przed ich rozpoczęciem muszą podpisać stosowne oświadczenia.
V.ZASADY
1.Turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym”.
2.Losowanie kolejności meczów odbędzie się na spotkaniu organizacyjnym, do którego dojdzie w pierwszym tygodniu lipca. Będą na nim obecni przedstawiciele klubów, koordynator ds. sportu i rekreacji, wójt, a także jeden    z sędziów. Tego samego dnia harmonogram gier wraz godzinami ukaże się na profilu Fb „Sportowa Gmina Tomice” oraz na stronie www.kultura.tomice.pl
3.Mecze będą rozgrywane na pełnowymiarowym boisku trawiastym            w Woźnikach.
4.Wszystkie spotkania będzie prowadzić trzech arbitrów.
5.Mecze będą trwać 40 minut (2x20 minut) z trzyminutową przerwą na zmianę połowy boiska. 
6.Zasady rozgrywania meczów będą identyczne jak podczas zmagań ligowych. Istnieją jednak dwa wyjątki:
a) Zmiany. Zmiany zawodników są lotne, ale następują standardowo przy linii bocznej i środkowej boiska. W czasie meczu należy je sygnalizować sędziemu, żeby nie powstawało zamieszanie. Nie trzeba podawać asystentowi „karty zmiany”. Zmieniony piłkarz może wrócić na boisko. 
b) Kartki. Za otrzymanie żółtej kartki zawodnik nią ukarany schodzi z boiska na  5 minut. Druga żółta kartka skutkuje wykluczeniem zawodnika z meczu. Bezpośrednio otrzymana czerwona kartka oczywiście również eliminuje zawodnika z gry, a jego zespół gra do końca meczu w osłabieniu. Może się zdarzyć, że przy kliku żółtych kartkach pokazanych przez sędziego piłkarzom obu drużyn, te będą grać w podwójnym, a nawet potrójnym osłabieniu przez klika minut. Ta zasada ma wyeliminować ostrą grę i niesportowe zachowania.
Otrzymanie czerwonej kartki (tak bezpośredniej jak i pokazanej w wyniku dwóch żółtych), powoduje wykluczenie zawodnika z gry w danym meczu        i skutkuje absencją w następnym. 
7.W przypadku dłuższych przerw w grze, sędzia dolicza czas według własnego uznania.
8.Każda drużyna musi stawić się na zawody w tak dobranym kolorystycznie komplecie strojów, żeby móc w nim zagrać całe zawody (kwestię, po konsultacji z klubami, rozstrzygnie koordynator ds. sportu i rekreacji tydzień przed zawodami). 
9.Zawodnicy na czas trwania turnieju nie są ubezpieczeni i chcąc grać, będą musieli podpisać stosowne oświadczenie.
10.Wszystkie drużyny zapewniają sobie wodę mineralną i wyżywienie           we własnym zakresie, ale otrzymają też poczęstunek (punkt 11).
11.W trakcie zawodów piłkarze wszystkich drużyn otrzymają talony na pieczoną kiełbaskę i napój.
12.Po zakończeniu turnieju nastąpi wręczenie Pucharu Wójta i nagród dla wszystkich drużyn.
VI. KLASYFIKACJA
1.Mistrzem zostanie drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.
2.W przypadku gdy taką samą liczbę zdobędą dwa zespoły, o wyższym miejscu decyduje bezpośredni pojedynek. W razie remisu na wyższym miejscu turniej kończy zespół legitymujący się lepszym stosunkiem bramek. Jeśli jest identyczny, o kolejności decyduje większa liczba zdobytych goli. Jeśli powyższe kryteria nie rozstrzygną kwestii lepszego miejsca/mistrzostwa, dwie drużyny         z idealnie równym bilansem rozegrają serię rzutów karnych.
3.Jeżeli trzy drużyny zakończą mistrzostwa z takim samym dorobkiem,          o kolejności decyduje „mała tabela”, w której bierze się pod uwagę wyniki tylko zainteresowanych drużyn. Jeśli zespoły będą legitymować się taką samą liczbą punktów, w dalszej kolejności pod uwagę bierze się: stosunek bramek, większa liczba strzelonych goli. 
VII. GODZINY MECZÓW 
11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 14.30, 15.15. 
VIII. ZAKOŃCZENIE TURNIEJU
Turniej zakończy się o godzinie 16.00, o 16.15 nastąpi wręczenie pucharu mistrzom i nagród wszystkim startującym zespołom.

W sprawach turnieju prosimy o kontakt pod numerami: 531 900 292, 33 873 17 49 lub dzwoniąc bezpośrednio do koordynatora ds. sportu i rekreacji – 662 733 788.



