Regulamin Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Sławno
1. Cel:
-

popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim,

-

integracja mieszkańców Gminy Sławno,

-

zaprezentowanie formy spędzania czasu wolnego – aktywnie,

-

popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji wśród mieszkańców Gminy Sławno.

2. Organizator:
-

Urząd Gminy w Sławnie

3. Termin i miejsce:
-

18.09.2021 roku, godzina 18 rozpoczęcie turnieju na Orliku w Szadkowicach

- 17:45 losowanie grup, ewentualnie ustalanie systemu rozgrywek

4. Uczestnictwo:
-

prawo startu mają tylko mieszkańcy Gminy Sławno

-

na boisku znajduję się 6 zawodników,

- w turnieju udział biorą tylko osoby pełnoletnie
- uczestnicy turnieju mają obowiązek zapoznania się z regulaminem.
5. Przepisy ogólne:
- każda drużyna posiada swojego kapitana, który zgłasza drużynę i odpowiada za wszelkie
sprawy związane z drużyną.
- wszystkich zawodników obowiązuje obuwie przystosowane do sztucznej nawierzchni
( buty o płaskiej powierzchni )
- podpisując zgłoszenie kapitan oświadcza, że wszyscy uczestnicy turnieju są zdrowi i nie
mają przeciwskazań zdrowotnych do gry w turnieju w piłkę nożną,
- w przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę
zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na sprawcę,
- organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie
gry ( opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran – plaster, bandaż )

natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w turnieju osób chorych i
wynikających z tego powodu wypadków, oraz skutków wypadków w czasie gry
każdego zawodnika
5. System rozgrywek:
-

każdy z każdym lub w grupach, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn (w grupie
gra każdy z każdym, zwycięzcy grup grają o miejsce pierwsze i drugie, drugie drużyny
grają o miejsce trzecie i czwarte).

-

zawodnik, który rozegrał w danej drużynie jedno spotkanie nie może grać w innym
zespole,

-

mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli:
- drużyna ma skład 5 osobowy,
- w drużynie grał nieuprawniony zawodnik,

- o kolejności miejsc w grupie decyduje:
- większa ilość zdobytych punktów,
- lepsza różnica zdobytych bramek do straconych, większa ilość zdobytych bramek,
- wynik bezpośredniego spotkania przy dwóch lub więcej zespołach z jednakową ilością
punktów i bramek,
- za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, remis 1 punkt, za porażkę 0

6. Przepisy gry:
- piłka z autu wybijana jest nogą
- bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką podając ją do zawodnika
- zawodnik powinien znajdować się 3 metry od miejsca wybijania autu, rzutu rożnego,
bądź rzutu wolnego
- gra wślizgiem jest zabroniona
- sędzia ma prawo usuwać zawodników na kary czasowe: 2 min., 5 minut,
- używanie wulgarnych słów skutkuje rzutem wolnym, powtarzająca się sytuacja
skutkuje usunięciem zawodnika z boiska – 1 minuta ewentualnie 2,
- przepis o spalonym nie obowiązuje
- w pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy PZPN
7. Zgłoszenia:
- zgłoszenie drużyny należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Sławnie w formie pisemnej
-

pisemne zgłoszenie drużyny dokonuje kapitan drużyny. Zabrania się dopisywania
w trakcie trwania zawodów nowych zawodników. Ostateczną listę zatwierdza

Organizator. Na liście należy podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty
(kapitana) z organizatorem, numer telefonu komórkowego i ewentualnie adres emailowy ( załącznik numer 1 )
-

zgłoszenia w formie pisemnej do dnia 17 września 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy
Sławno w pokoju nr 11, numer telefonu 447551853
Wydrukowany i podpisany formularz zgłoszenia należy przedłożyć do Organizatora.

8. Zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPN. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia
Główny zawodów.
9. Nagrody: za zajęcia I,II,III puchary oraz pamiątkowe dyplomy.
10. Postanowienia końcowe:
-

organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia
zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży,

-

w sprawach rozgrywek kontaktować się z animatorami

- interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

Załącznik numer 1: lista zgłoszeniowa

