,,NOCNE GRANIE”
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ AMATORÓW
REGULAMIN
1. Organizator:
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie
2. Termin i miejsce:
• 30 lipca 2022 roku godz. 20.00 – boisko ,,Orlik” w Kleczewie.
3 Celem rozgrywek jest :
• popularyzacja piłki nożnej jako formy spędzania czasu wolnego
, • integracja środowiska poprzez sport,
• zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowe
4.Zgłoszeniene drużyny:
•

potwierdzenie udziału w turnieju do 27 lipca 2022 roku nr telefonu 782919955

W dniu zawodów do godz. 19.30 każda drużyna przedstawia pisemne zgłoszenie z listą imienną
zawodników na załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Każda drużyna może zgłosić
maksymalnie 11 osób.
5. Przepisy i zasady gry:
• Spotkanie rozgrywają zespoły liczące 6 zawodników (w tym 1 bramkarz).
• Czas gry: 2 x 10 min. • Zakazuje się gry w korkach.
 System rozgrywek ,,każdy z każdym”.
• Zmiany zawodników w meczu są dokonywane tzw. „systemem hokejowym”.
• Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych
wypadków, które mogą wydarzyć się w trakcie rozgrywek zespoły dokonują we własnym
zakresie.
UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o zmianie systemu rozgrywek
oraz czasu trwania meczy w dniu zawodów.
6. Postanowienia końcowe:


Listę zawodników należy dostarczyć przed rozpoczęciem zawodów.



W turnieju zawodnicy biorą udział wyłącznie na własną odpowiedzialność, po podpisaniu
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w turnieju.



Zawodnik wpisany do protokołu uważany jest za biorącego udział w meczu.



Zawodnicy poniżej 18 roku życia mogą przystąpić do rozgrywek wyłącznie za okazaniem
pisemnej zgody rodzica.



Każdy z zawodników może grać tylko w jednej drużynie i nie może zmieniać drużyny
podczas trwania turnieju.



Za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodnika danego zespołu lub zespół –koszty
ich usunięcia pokrywa dana drużyna.



Zabrania się dopisywania do protokołu zawodników w czasie trwania meczu, chyba, że
zawodnik uzupełnia zespół do pełnego składu.



Interpretacja powyższego regulaminu oraz wynikłe sprawy sporne rozstrzyga organizator,
a jego decyzja jest ostateczna.



Niniejszy regulamin wraz z przepisami gry w piłkę nożną PZPN są podstawą rozgrywek
w turnieju: zabrania się wślizgów.



Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju.



O innych sprawach nie ujętych w regulaminie, a mających istotny wpływ na organizację
i przebieg turnieju decyduje każdorazowo organizator, do którego należy również prawo
interpretacji niniejszego regulaminu w porozumieniu z kapitanami drużyn.



Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia oraz
zagubienia lub uszkodzenia sprzętu, kradzieży odzieży i innych rzeczy osobistych
zawodników i trenerów (opiekunów).



Udział w turnieju jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikacje wizerunku w mediach
społecznościowych na potrzeby turnieju.

Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY
……………………………………………………………..
(nazwa drużyny)

DO UDZIAŁU W NOCNYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nazwisko i imię
zawodnika

Data
Oświadczam, że stan zdrowia pozwala
urodzenia
mi na udział w zawodach

Załącznik nr 2

Oświadczenie
Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka ………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
ur. ……………………………………. pozwala mu na udział w nocnym turnieju na Orliku w dniu 30

lipca 2022 roku w godz. 20.00 -24.00. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku w mediach
społecznościowych na potrzeby turnieju.
………………………………..
(podpis rodziców prawnych)

