REGULAMIN
REGULAMIN TURNIEJU PIŁKARSKIEGO DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY OD LAT 16
W RAMACH FESTYNU RODZINNEGO

„GRAMY RAZEM”
1. Organizatorem Turnieju Gramy Razem jest Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny z siedzibą
w Chorzowie przy ul. Omańkowskiej 1 oraz Stadion Śląski Spółka z o.o. ul. Reymonta 24/203,
40-029 Katowice.
2. Turniej odbędzie się dn. 10 września (niedziela) 2017 roku. Mecze turniejowe rozegrane
zostaną na boiskach przy Stadionie Śląskim w Chorzowie. Rozpoczęcie turnieju o godzinie
11.00. Zespoły są zobowiązane do zgłoszenia się najpóźniej 20 minut przed rozpoczęciem
turnieju.
3. Informacje odnośnie drużyn, systemu rozgrywek oraz dokumentacji turniejowej:


Uczestnikami zawodów piłkarskich są osoby dorosłe, dopuszcza się aby w zespole
występowały osoby które ukończyły 16 rok życia za pisemną zgodą rodzica.



Drużyna może składać się maksymalnie z 12 zawodników W skład drużyny wchodzi
5 piłkarzy + bramkarz oraz zawodnicy rezerwowi;



Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny w
Chorzowie przy ul. Omańkowskiej 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 –
15.00 oraz drogą elektroniczną: sekretariat@snrr.org



Osobą kontaktową w sprawach turnieju jest Pan Andrzej Maciejowski nr tel.
507 532 137 lub w siedzibie sekretariatu organizatora (32) 247 18 01.



Zgłaszany zespół wypełnia pełną dokumentację, która jest do pobrania ze strony
www.snrr.org lub www.sfis.pl



Pełna dokumentacja to:
- Karta zgłoszeniowa zespołu (1 dokument)
- Oświadczenie rodzica (dla osób niepełnoletnich)
- Regulamin turnieju ( do zapoznania się przez drużynę)
- oraz wpisowe w postaci materiałów papierniczych i szkolnych dla Świetlicy
Środowiskowej – Socjoterapeutycznej POD MYCHĄ z Chorzowa.
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Wpisowe drużyna przynosi 10.09.2017 roku na godzinę 10.45. Zawartość wpisowego
to komplet przyborów, na który składa się z: 1 ryza papieru ksero formatu A4, 1 ryza
papieru ksero formatu A3, 3 paczki mazaków 10-12 szt., 6 szt. kleju w sztyfcie, 1
komplet ekierki, linijka i cyrkiel



O zakwalifikowaniu się do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń wraz z kompletną
dokumentacją oraz udział w losowaniu zespołów i grup. Do turnieju kwalifikuje się
maksymalnie 20 drużyn. O zakwalifikowaniu do turnieju organizatorzy informują
kapitana telefonicznie.



Losowanie zespołów oraz grup odbędzie się w dniu turnieju – o godz. 10.45.
W losowaniu obowiązkowo biorą udział kapitanowie zespołów.



W przypadku nie zgłoszenia się zespołu na losowanie, drużyna zostaje skreślona
z turnieju.



Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia lub poprzez
pocztę elektroniczną sekretariat@snrr.org do 08.09.2017 godz. 12.00. W przypadku
zgłoszenia drogą elektroniczną należy zeskanować dokumenty podpisane przez
uczestników, a oryginał dostarczyć w dniu imprezy do godziny 10.45.



Każdą z drużyn obowiązuje jednolity strój sportowy podczas rozgrywek, preferowane
są stroje z numerkami na plecach co ułatwi pracę sędziemu;



Dopuszczalne jest obuwie płaskie lub z przeznaczeniem na sztuczną nawierzchnię – bez
korków;



Mecze rozgrywane będą systemem każdy z każdym 1 x 12 minut;



Punktacja za mecze jest następująca: wygrana 3 pkt. Remis 1pkt. Przegrana 0pkt.
W razie nieobecności drużyny zasądzony zostanie walkower na rzecz przeciwnika



Zawodnicy nie biorący udział w rozgrywanym meczu przebywają poza linią boczną
boiska



O kolejności miejsc turniejowych decydować będą punkty zdobyte podczas rozgrywek
grupowych jak również meczy finałowych



Przy równej liczbie punktów o kolejności drużyn w grupie decydują – pojedynek
bezpośredni, bilans bramek, większa ilość bramek strzelonych, dodatkowy mecz;



W sytuacji gdy większa niż dwie liczba drużyn ma ten sam dorobek punktowy, tworzy
się

tzw.

małą

tabelę

z

uwzględnieniem

wyłącznie
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wyników

pomiędzy

zainteresowanymi drużynami, a w ustalaniu kolejności bierze się zdobyte punkty oraz
bilans bramek;


Jeden zawodnik nie może być zgłoszony do więcej niż jednej drużyny;



Obsadę sędziowską zapewnia organizator;



Podczas turniejów obowiązują przepisy gry w piłkę nożną PZPN;



Zmiany zawodników: system hokejowy, na swojej połowie boiska. Do zmiany należy
wykorzystywać przerwy w grze. Zawodnik wchodzący na boisko może to uczynić
dopiero wtedy gdy zawodnik schodzący je opuści;



Zawodnicy mogą być wykluczeni z gry za nieprawidłowe zachowanie na czas od 2 do 5
minut według interpretacji sędziego, w wyjątkowych sytuacjach na cały mecz.
Uzyskanie czerwonej kartki wklucza zawodnika z gry podczas trwającego meczu oraz
następnego meczu.

5. Nagrody za zajęcie miejsc od 1 do 3 oraz za uczestnictwo w turnieju zostaną rozdane po
zakończeniu zmagań sportowych
6. Sprawy organizacyjne:


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie;



Uczestnik podpisując się na karcie zgłoszenia oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem
turnieju i akceptuje jego postanowienia; wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych zawartych w oświadczeniu jedynie dla potrzeb realizacji Turnieju
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.); wyraża zgodę, bez zobowiązań i kompensaty do publikacji,
pokazywania i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu,
nazwiska, głosu zawodnika we wszystkich materiałach filmowych, zdjęciowych,
reklamowych

i

reportażach

związanych

z

prowadzoną

działalnością

oraz

na publikowanie wizerunku w celu promowania działalności Stowarzyszenia na Rzecz
Rodziny z siedzibą w Chorzowie przy ul. Omańkowskiej 1 oraz Śląskiej Fundacji
Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Chorzowie przy ul. Pudlerskiej 22. W/w
oświadczenie jest bezterminowe i zgodne z Ustawą o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, jak również zgodne z Kodeksem Rodzinnym i Kodeksem
Cywilnym art. 23 i 24.; oświadcza również, iż jest zdrowy i
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nie ma żadnych

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rozgrywkach sportowych w tym
w organizowanym Turnieju Piłkarskim.


Za nieprzestrzeganie regulaminu i zasad grozi kara dyskwalifikacji z rozgrywek lub
walkower. W sprawach spornych interpretacja niniejszego regulaminu należy do
organizatora.
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