Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej Policjantów i Strażaków
REGULAMIN TURNIEJU
I. ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli,
43 – 225 Wola ul. Pszczyńska 9, www.basen.miedzna.pl
II. CEL:
- popularyzacja gry w halową piłkę nożną,
- upowszechnianie aktywnego wypoczynku,
- integracja branżowa.
III. TERMIN I MIEJSCE:
Turniej zostanie rozegrany 29 grudnia 2018r. (sobota) w Hali Sportowej w Gilowicach
ul. W. Korfantego 38, początek turnieju godz. 1000.
IV. UCZESTNICTWO:
- w turnieju mogą brać udział zawodnicy posiadający status policjanta i strażaka,
- do turnieju organizator zaprasza następujące zespoły:
1. KPP w Pszczynie
2. KPP w Bieruniu
3. PSP w Pszczynie
4. OSP w Międzyrzeczu
5. OSP w Studzienicach
6. OSP w Woli
7. OSP w Górze
8. OSP w Miedźnej
9. OSP w Gilowicach
- potwierdzenie udziału w turnieju proszę przesłać e-mailem na adres: i.mietlinski@miedzna.pl
lub telefonicznie pod nr 519347291 do 18 grudnia 2018r.
V. ZASADY GRY:
- w turnieju biorą udział drużyny 5-cio osobowe + 3 zawodników rezerwowych zgodnie z listą
zgłoszeniową do turnieju,
- wszystkich uczestników turnieju obowiązują stroje sportowe i obuwie halowe,
- mecze rozgrywane będą na boisku do piłki ręcznej,
- turniej rozgrywany będzie w/g obowiązujących przepisów halowej piłki nożnej,
- planowana liczba zespołów – 9 drużyn (3 grupy po 3 zespoły),
- system rozgrywek „każdy z każdym” w grupach, następnie do półfinału przechodzą mistrzowie grup
plus jedna drużyna z 2 miejsca z największą liczbą zdobytych punktów. Z półfinałów zwycięskie zespoły
awansują do finału, a przegrani będą grali o III miejsce. Pomiędzy meczami półfinałowymi rozegrany
zostanie mecz o V miejsce. Turniej zakończą mecze o III miejsce i finał.
- w przypadku remisu w meczach od półfinałów wyniki rozstrzygnięte zostaną poprzez rzuty karne
(3 rzuty karne) ,
- czas trwania meczu 2 x 5 min.
Uwaga ! w przypadku mniejszej liczby zespołów system rozgrywek zostanie zmieniony.
V. PUNKTACJA:
- zwycięstwo – 3 pkt., remis – 1 pkt., przegrana – 0 pkt.
W przypadku jednakowej ilości zdobytych punktów o kolejności w tabeli decydują:
1. wynik bezpośredniego spotkania.
2. lepszy stosunek bramkowy w meczach, w kolejności: bramki strzelone, bramki stracone.
3. rzuty karne.
VI. NAGRODY:
Pamiątkowe medale dla zawodników trzech najlepszych drużyn, puchary dla 6 najlepszych drużyn,
statuetka dla zawodnika, który strzeli najwięcej bramek, statuetka dla najlepszego bramkarza.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Komisję sędziowską powołuje organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
3. Wszelkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga komisja sędziowska.
4. Zawodnicy turnieju ubezpieczają się na własny koszt.

5. Zgłaszając się na zawody uczestnik OŚWIADCZA: Informuję, że znam regulamin zawodów
„Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej Policjantów i Strażaków ” w Gilowicach i zobowiązuję się do
jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na
własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
organizatora, zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L NR 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”.
6. W/w Regulamin jest szczegółową częścią OGÓŁNEGO REGULAMINU IMPREZ SPOROWO REKREACYJNYCH organizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli,
który znajduje się na www.basen.miedzna.pl/regulaminy/.

