REGULAMIN TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR PROBOSZCZA PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA W ŁYSYCH
1. Organizator: GOKSiR w Łysych, Publiczne Gimnazjum w Łysych, Parafia Rzymskokatolicka w Łysych
2. Miejsce turnieju: Hala Sportowa Publicznego Gimnazjum w Łysych, ul. Szkolna 1
3. Data turnieju: 18.02.2017
4. Turniej przeznaczony jest dla zawodników którzy ukończyli 16 rok życia
5. Kartę zgłoszeniową można odebrać i wypełnić w GOKSiR w Łysych lub w dniu zawodów bezpośrednio u
organizatorów turnieju. Zgłoszenia drużyn do turnieju przyjmowane są tylko na oryginalnych kartach
zgłoszeniowych! Złożenie u organizatora karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem
regulaminu turnieju, regulaminu obiektu sportowego, oświadczenia umieszczonego na karcie.
6. Każdy zawodnik biorący udział w turnieju musi wyrazić zgodę na zasady zamieszczone w niniejszym
regulaminie i zaakceptować oświadczenie umieszczone na karcie zgłoszeniowej dokonując własnoręcznego
podpisu na tej karcie.
7. Można zgłosić maksymalnie 12 zawodników do drużyny. Zawodnik może być zgłoszony tylko w jednej
drużynie.
8. Każdy zawodnik biorący udział w turnieju musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze
zdjęciem i w przypadku weryfikacji danej osoby lub zaistniałej sytuacji spornej okazać go na żądanie
organizatora.
9. Obowiązuje obuwie sportowe z jasną podeszwą ewentualnie ciemną oznaczoną napisem „NON MARKING”.
Zawodnicy nie posiadający wymaganego obuwia nie będą dopuszczeni do turnieju.
10. Obowiązują przepisy halowej piłki nożnej. Gra wślizg traktowana będzie jako przewinienie.
11. Na płycie boiska w trakcie meczu mogą znajdować się tylko i wyłącznie zawodnicy i trener. Liczba
zawodników w grze: 4 + bramkarz, zmiany hokejowe.
12. System rozgrywek oraz czas gry będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn i określi go organizator
turnieju.
13. Losowanie grup odbędzie się w dniu zawodów. Losowanie przeprowadzą organizatorzy w obecności
przedstawicieli zainteresowanych drużyn. Organizator zastrzega sobie możliwość rozstawienia po jednej
drużynie w każdej grupie.
14. W przypadku rozgrywek grupowych o wyjściu do dalszych rozgrywek decydują:
a. większa ilość zdobytych punktów,
b. korzystniejszy bilans bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
c. korzystniejsza różnica bramek,
d. większa ilość zdobytych bramek,
e. w przypadku rozgrywania turnieju systemem pucharowym przy remisie następują rzuty karne (po 3, potem
do rozstrzygnięcia).
15. Kary meczowe zostaną ustalone w dniu turnieju po konsultacji organizatorów z kapitanami drużyn, po
uwzględnieniu długości czasu gry. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenie zawodnika z całego
turnieju w przypadku jego nagannego, niesportowego zachowania na boisku, jak i poza nim, jak także braku
możliwości stwierdzenia tożsamości danego zawodnika.
16. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator i tylko w dniu imprezy.

