REGULAMIN
MISTRZOSTWA SOŁECTW GMINY TARNOWO PODGÓRNE W PIŁCE NOŻNEJ
RANKING SOŁECTW 2017/2018
Cel:




Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu w środowisku
wiejskim,
Propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców gminy,
Wyłonienie najbardziej usportowionego sołectwa gminy.

Organizator:


Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne.

Miejsce i termin:




Rozgrywki odbędą się 24.06.2018r, na boisku OSiR w Baranowie przy ulicy
Wypoczynkowej 93a,
Odprawa techniczna: godz. 9:40,
Rozpoczęcie rozgrywek: godz. 10:00.

Zasady uczestnictwa:











Każde sołectwo ma prawo zgłoszenia do rozgrywek po 1 drużynie,
Drużyny reprezentowane są wyłącznie przez mieszkańców poszczególnych wsi
sołeckich gminy Tarnowo Podgórne,
W rozgrywkach prawo startu mają kobiety i mężczyźni urodzeni w roku 2000 i
starsze/si (młodsi za pisemną zgodą prawnego opiekuna),
Na czas turnieju każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania dowodu
tożsamości,
W meczu bierze udział 5 zawodników + bramkarz,
Zespoły mogą liczyć maksymalnie 10 osób,
Zawodnicy mogą przystąpić do rozgrywek jedynie w obuwiu miękkim – lane
korki, gra w tepach piłkarskich jest zabroniona,
Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do 18.06.2018r, w sekretariacie OSiR w
Tarnowie Podgórnym (ul. Nowa 15) lub drogą mailową info@osir.pl .
Sołtysi poszczególnych wsi wyznaczają kierowników drużyn odpowiedzialnych
za bezpośredni kontakt z organizatorem,
Kierownicy drużyn mają prawo złożyć protest do momentu rozpoczęcia
meczu.

System rozgrywek:




Losowanie odbędzie się na odprawie technicznej,
Czas i system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszeń i zostanie
podany na odprawie technicznej,
Drużyna rozlosowana podczas odprawy technicznej, która w ciągu 10 min nie
zjawi się do wyznaczonego meczu będzie zdyskwalifikowana i pozbawiona
punktów dla sołectwa. Sędzia główny nie ma prawa powtórzyć losowania.

Przepisy gry:


W czasie trwania turnieju obowiązują przepisy PZPN.

Postanowienia końcowe:










Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i
kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju,
Za rzeczy pozostawione na terenie OSiR w Baranowie organizator nie
odpowiada,
Organizator zabezpiecza piłki meczowe,
Organizator zabezpiecza opiekę medyczną
Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi
odpowiedzialności,
Wyniki turnieju będą brane pod uwagę Rankingu Sołectw 2017/2018,
Złamanie powyższego regulaminu skutkuje dyskwalifikacją z turnieju,
Sprawy sporne nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga organizator,
Sędzia główny zawodów: Radosław Szukała.

FORMULARZ ZŁOSZENIOWY
MISTRZOSTWA SOŁECTW GMINY TARNOWO PODGÓRNE W PIŁCE NOŻNEJ
RANKING SOŁECTW 2017/2018

SOŁECTWO:

………………………………………………………………………….

KIEROWNIK DRUŻYNY: ………………………………………………………………………….
TEL. KONTAKTOWY:

LP.

………………………………………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS

UWAGI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Potwierdzam zgodność z regulaminem.
Kierownik drużyny
……………………………
(czytelny podpis)

