REGULAMIN
imprezy Amatorski Turniej w halowej piłce nożnej
Nazwa imprezy: Amatorski Turniej w halowej piłce nożnej
Cel: Propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców
dzielnicy Praga - Południe
Miejsce: Środowiskowa Hala Sportowa OSiR Dzielnicy Praga - Południe
m. st. Warszawy przy ul. Siennickiej 40.
Termin: 08 października 2017 r., w godz. 09.00 – 13.00
Organizator: OSiR Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy
Wykonawca: OSiR Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy
Zasady uczestnictwa: Mieszkańcy dzielnicy Praga - Południe i innych
dzielnic Warszawy, w kat. wiekowej 17 lat i więcej.
W zawodach bierze udział 8 drużyn.
Udział w turnieju jest bezpłatny.
System eliminacji i wyłaniania zwycięzcy:
1. Drużyny składają się z 6 zawodników (bramkarz + 5 graczy w polu) oraz 2
zawodników rezerwowych.
2. Rozgrywki będą prowadzone w kategorii wiekowej 11-13 lat. (maksymalna
ilość drużyn: 8). Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy. Mecze w
grupach prowadzone będą systemem „każdy z każdym”
3. Finał zostanie rozegrany: o I miejsce pomiędzy drużynami, które zajmą 1
miejsce w grupach, o III miejsce pomiędzy drużynami, które zajmą 2 miejsca
w grupach, itd.
4. Gra toczyć się będzie – 2 x 7 minut, 2 minuty przerwy.
5. W przypadku remisu rozegrana zostanie seria rzutów karnych.
6. Za niesportowe zachowanie zawodnik może zostać usunięty z gry.

Program
- godz. 08.30 – przyjmowanie zgłoszeń do turnieju, rozgrzewka
- godz. 09.00 – zbiórka zawodników i sędziów. Powitanie uczestników
i gości, odczytanie regulaminu, otwarcie zawodów

- godz. 09.15 – rozpoczęcie gier w grupach
- ceremonia wręczania nagród bezpośrednio po zakończeniu meczów
finałowych
Nagrody: Pierwsze trzy drużyny otrzymują puchary, wszystkie drużyny
otrzymują dyplomy.

Załącznik nr 1.
Oświadczenie
Ja ……………………………… ….. …………...wyrażam zgodę na udział w
amatorskim turnieju halowej piłki nożnej w dniu ……………….
Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w zawodach.
Jednocześnie oświadczam, że jest mi znany regulamin turnieju oraz regulamin
korzystania z hali „Siennicka”.
Warszawa dn. ……………………….

Czytelny podpis
/ telefon kontaktowy/
……………..………………………………..

Załącznik nr 2.
Oświadczenie
Ja ……………………………… ….. …………... prawny opiekun niepełnoletniego
zawodnika, wyrażam zgodę na jego/jej udział w amatorskim turnieju halowej piłki nożnej
w dniu ……………….
Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w zawodach.
Jednocześnie oświadczam, że jest mi i dziecku znany regulamin turnieju oraz
regulamin korzystania z hali „Siennicka”.

Czytelny podpis
/ telefon kontaktowy/

…………………………………………………

Warszawa dn. ……………………….

