KARTA ZGŁOSZENIA
do
I CHARYTATYWNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
POWIATU TURECKIEGO W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
NA RZECZ WOŚP

1. Nazwa reprezentacji: ..............................................................................................................

2. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: ......................................................................................

3. Skład zespołu:

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

Imię i nazwisko

Data urodzenia

4. Adres kontaktowy: .................................................................................................................

5. Telefon, e-mail: ..............................................................................................................
6. Karty zgłoszenia prosimy dostarczyć do dnia 04.01.2013r. do Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Turku ul. Sportowa 9a (Kryta Pływalnia)
Potwierdzam, że ww. osoby nie są zawodnikami zrzeszonymi w związku piłki nożnej
w okresie ostatnich 3 lat.

...........................................
czytelny podpis zgłaszającego

Regulamin
I CHARYTATYWNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
POWIATU TURECKIEGO W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
NA RZECZ WOŚP

1. Organizatorzy:
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku,
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Turku.
2. Gospodarz imprezy: . Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku.
3. Termin i miejsce:
- 05.01.2013r. (sobota), godzina 900,
- Hala widowiskowo – sportowa przy ulicy Parkowej w Turku.
4. Uczestnictwo:
- warunkiem udziału drużyny w turnieju jest wniesienie wpisowego w wysokości
300,00 złotych (wpisowe zostanie przekazane przez organizatorów na rzecz WOŚP)
- w mistrzostwach biorą udział zespoły 6 – osobowe (5 + bramkarz + dowolna liczba
rezerwowych),
- prawo udziału mają drużyny składające się z zawodników mieszkających w powiecie
tureckim,
- w imprezie biorą udział wyłącznie zawodnicy, których nazwiska figurują na karcie
zgłoszenia,
- zawodnicy zobowiązani są do zabrania ze sobą dokumentu tożsamości,
w skład drużyny nie mogą wchodzić osoby będące zawodnikami zrzeszonymi w OZPN
w ostatnich 3 latach.
Drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie
5. Sposób przeprowadzenia zawodów:
- czas trwania spotkań zostanie ustalony w dniu turnieju,
- system zmian „hokejowy” (lotny) przy linii środkowej boiska,
- na boisku nie może znajdować się jednocześnie więcej niż 5 zawodników z drużyny,
- bramkarz może zmieniać się miejscem z zawodnikiem z pola po powiadomieniu
sędziego,
- w rozgrywkach nie obowiązuje przepis „spalonego”.
6. System rozgrywek:
- zostanie ustalony po przesłaniu kart zgłoszeń do dnia 04.01.2013 r. i ogłoszony w dniu
turnieju,
- o kolejności zespołów decyduje: ilość zdobytych punktów, stosunek bramek, bezpośredni
pojedynek.
7. Nagrody:
Miejsca I – III puchary dla każdej drużyny.
Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy.
8.
-

Postanowienia końcowe:
organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w ww. regulaminie,
kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny w trakcie turnieju,
uczestników obowiązuje miękkie obuwie sportowe (trampki).
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