V TOMICKA AMATORSKA LIGA PIŁKARSKA (TALP) – Tomice, 2022
REGULAMIN
I ORGANIZATOR
Ośrodek Kultury Gminy Tomice
II MIEJSCE TURNIEJU 
Hala sportowa w Tomicach
III TERMIN 
Liga rozpocznie się 14 października 2022, a zakończy 27 stycznia 2023 
Terminy: 
14,21,28 października
4,18 listopada
16 grudnia
13,20,27 stycznia
Mecze trwać będą od godziny 17.15 do 21.00
 IV ZGŁOSZENIA, OPŁATY
1.Zgłoszenia drużyn do turnieju należy przesyłać tylko i wyłącznie mailem na adres: sport@tomice.pl, przedtem wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.kultura.tomice.pl. 
2.Zgłoszenie musi wpłynąć pomiędzy 22 sierpnia (poniedziałek) a 7 października (piątek). Po tym terminie zgłoszenia nie zostaną uwzględnione.
3.W turnieju może wziąć udział maksymalnie dziesięć drużyn. W przypadku większej ilości zgłoszeń decyduje kolejność ich napływania. 
4.Po wysłaniu zgłoszenia i jego zaakceptowaniu przez organizatora, drużyna musi uiścić wpłatę w wysokości 230 złotych w Ośrodku Kultury Gminy Tomice. Brak wpłaty powoduje niedopuszczenie zespołu do rozgrywek. Ostateczny termin dokonywania wpłat: 7 października (piątek).
V UCZESTNICTWO W TURNIEJU, ZASADY
1.Turniej zostanie rozegrany w kategorii „open”. Mogą w nim uczestniczyć zawodnicy urodzeni w roku 2006 i starsi. 
2.W turnieju biorą udział drużyny pięcioosobowe. 
3.W lidze biorą udział zespoły niezrzeszone, choć zespół może rekrutować się z konkretnego LKS-u, z inną nazwą lub swobodnie nawiązującą do klubu.
4.W TALP mogą grać zarówno piłkarze zarejestrowani w klubach, jak i amatorzy.
5.Zgłoszony piłkarz, który przed pierwszym meczem ligi nie przedłoży stosownego oświadczenia (do pobrania ze strony www.kultura.tomice.pl) nie weźmie udziału w pierwszym meczu.  
6.W TALP zespoły mogąc liczyć maksymalnie 15 zawodników (TYLU MOŻE ZAGRAĆ W JEDNYM ZESPOLE PODCZAS TRWANIA ROZGRYWEK). Jeśli na pierwotnej liście zgłoszeń będzie 6 - 7 nazwisk, taka drużyna może w każdym momencie dokooptować do składu zawodników, jednak takiego/takich, którzy nie zagrali wcześniej w turnieju w innym zespole.
7.Mecz będą trwać 35 lub 40 minut (w zależności od zgłoszonej liczny drużyn).
8.Sędziować będą arbitrzy z Podokręgu Piłki Nożnej Wadowice.
9.W razie konieczności organizator będzie kontaktować się z kapitanem zespołu (opisanym na liście zgłoszeń) lub z zawodnikami, którzy podadzą numery telefonów komórkowych. Wymogiem bezwzględnym jest wpisanie na liście zgłoszeń trzech „kontaktów”.
10.Zespół może wyjść na mecz w minimalnie 4-osobowym składzie. Nieprzystąpienie do spotkania kończy się walkowerem 0:10.
11.Turniej zostanie rozegrany w systemie „każdy z każdym”.  
12.Zwycięzcą zostaje zespół, który zdobędzie najwięcej punktów. W przypadku równej ilości punktów pomiędzy dwoma drużynami, decyduje wynik bezpośredniego pojedynku. W razie remisu – lepsza różnica bramek, w przypadku identycznej – większa liczba zdobytych goli. Gdyby trzy lub więcej zespołów zdobyło taką sama ilość punktów, zostanie utworzona „mała tabelka” uwzględniająca mecze pomiędzy nimi.
13.Po zakończeniu sezonu trzy najlepsze drużyny otrzymają nagrody. Statuetkę dostanie również „król strzelców”,      a prezent – niespodziankę zespół, który w ocenie wszystkich uczestników ligi będzie miał najciekawszą/najbardziej zabawną nazwę.
14.Zespoły MUSZĄ przystąpić do rozgrywek w jednolitych strojach. 
15.Wszelkie sporne kwestie w trakcie turnieju rozstrzyga organizator.
16.Arkusz zgłoszeniowy, oświadczenia i regulamin można pobrać na stronie www.kultura.tomice.pl 
17.10 października na stronie www.kultura.tomice.pl ukaże się terminarz gier wraz z godzinami meczów.
18.Wyniki wraz z tabelą będą systematycznie podawane na facebookowym profilu Sportowa Gmina Tomice.
   
Organizator: 
Ośrodek Kultury Gminy Tomice 
Tel. 531 900 292, 33 873 17 49
E-mail: sport@tomice.pl 


