Regulamin XIV Letniego Turnieju Piłkarskiego Firm
Żydowo 2018
1.

Miejsce i czas
− turniej odbywa się na boisku sportowym w Żydowie w dniu 08.07.2018 r.
− zbiórka od godz. 9.00 - początek turnieju – godz. 1000

2.

Organizatorzy
−
−
−
−
−

Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo
Towarzystwo Przyjaciół Żydowa,
Klub Sportowy Fara Pelikan Żydowo,
Hurtownia Budowlana „MICIA” Żydowo
Biblioteka Publiczna MiG Czerniejewo

3.

Uczestnicy
− w turnieju biorą udział zawodnicy z rocznika 2000 i starsi,
− zawodnicy występują na własną odpowiedzialność, ubezpieczenie drużyn we własnym zakresie,
− podpisanie listy przez zawodnika na karcie zgłoszeniowej potwierdza wyrażenie zgody na zasady zawarte
w regulaminie,
− osoby nieletnie mogą brać udział w zawodach za zgodą rodziców wyrażoną na piśmie,
− każda drużyna występuje pod patronatem zakładu pracy (turniej firmowy),
− w drużynie mogą występować tylko zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni na liście zgłoszeniowej przed
rozpoczęciem turnieju, drużyna składa się z pięciu zawodników występujących na boisku i czterech
rezerwowych,

4.

Zasady gry
− mecze trwają po 15 lub 20 minut bez przerw (w zależności od ilości zgłoszonych drużyn,
− zasady gry takie jak w piłce nożnej halowej,
− w trakcie meczu można dokonywać dowolnej ilości zmian zawodników (system hokejowy),

5.

Punktacja
− drużyny zostają podzielone poprzez losowanie przed turniejem na grupy,
− mecze w grupach odbywają się na zasadzie „każdy z każdym”,
− za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, a za przegraną 0 pkt
− o zdobyciu lepszego miejsca w grupie decydują w kolejności:
a. większa liczba dużych punktów,
b. wynik bezpośredniego meczu,
c. większa liczba zdobytych bramek,
d. większa różnica bramek pomiędzy zdobytymi i straconymi,
e. losowanie poprzez rzut monetą,
− z grupy wychodzą dwie pierwsze drużyny do ligi mistrzów, dwie pozostałe grają o honorowe miejsca
− dalsza część turnieju zostanie rozegrana systemem pucharowym,
− organizator w dniu turnieju przedstawi zasady tego systemu,
− gdy mecze półfinałowe i finał nie zostaną rozstrzygnięte w przewidzianym regulaminem czasie,
to o zwycięstwie zadecydują rzuty karne na ogólnie przyjętych zasadach.

6.

Nagrody
− zwycięska drużyna otrzymuje puchar oraz nagrody,
− drużyny za zajęcie II i III miejsca otrzymują puchary
− przewidziane są liczne nagrody w różnych kategoriach

7.

Opłaty za uczestnictwo w turnieju drużyna uiszcza opłatę w wysokości 180,00 zł, która zostaje przeznaczona na
organizację zawodów. Opłatę wnosi się u organizatorów turnieju lub na konto Towarzystwa Przyjaciół Żydowa:
wpłata na konto:

Pekao S.A. 76124032461111001031173826 z dopiskiem „ Darowizna na cele statutowe”
8.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania turnieju bez
wcześniejszych uzgodnień z uczestnikami

9.

Wszelkie sprawy sporne powstałe w trakcie zawodów rozstrzyga organizator, którego decyzja jest ostateczna.
Zgłoszenia do turnieju przyjmują do dnia 30 czerwca 2018 r. oraz informacji udzielają organizatorzy
pod numerem telefonu: 503466168 .

