Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu zaprasza do wzięcia
udziału w turnieju piłki nożnej dla dorosłych z sołectw gminy Stare Pole
na boisku ORLIK 2012
05.11.2022r.
Regulamin turnieju
1. Cel turnieju
- popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców gminy
- zachęcanie do udziału w zorganizowanych imprezach sportowych
- nawiązanie do zbliżających się Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Katar 2022
2. Organizatorzy
- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu
- Instruktorzy pracujący na boisku Orlik
- Patronat nad turniejem objął Wójt Gminy Stare Pole
3. Termin i miejsce
- 05.11.2022r. (sobota) godz. 9.30
- boisko ORLIK 2012, Stare Pole ul. Bema 7
- zbiórka ekip i losowanie godz. 9.10.
4. Uczestnicy
- w turnieju biorą udział zawodnicy sołectw gminy Stare Pole, którzy ukończyli 18 lat
(młodsi nie będą dopuszczeni do zawodów).
- można dobierać zawodników z innych sołectw gminy Stare Pole ( ukończone 18 lat )
5. Organizacja turnieju
- sposób przeprowadzenia imprezy zależeć będzie od ilości zgłoszonych zespołów
- obowiązują przepisy gry w piłkę nożną na boisku ORLIK 2012
- drużyna składa się z 5 zawodników w polu+ bramkarz + 3 rezerwowych.
6. Zasady finansowania
- koszty organizacyjne + koszty nagród pokrywa organizator
- koszty dojazdu pokrywają zgłoszone zespoły
7. Nagrody
- trzy pierwsze drużyny biorące udział w turnieju otrzymują medale
- zwycięska drużyna otrzyma puchar
8. Zgłoszenia
- zgłoszenie prosimy dostarczyć do biura GOKiS do dnia 03.11.2022r. lub do
instruktorów pracujących na boisku Orlik
- po tym terminie organizator zgłoszeń nie przyjmuje
- zgłoszenie musi być dostarczone na piśmie
9. Uwagi końcowe
- organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w sprawach nie ujętych
w niniejszym regulaminie

-

zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie na sztuczną nawierzchni
szatnie na obiekcie traktujemy jako przebieralnie, za rzeczy pozostawione w szatni
organizator nie odpowiada
każdy zawodnik musi posiadać wypełniony druk o zdolności zdrowotnej do
uprawiania piłki nożnej

ORGANIZATOR

Do wiadomości
- sołectwa gminy Stare Pole
- opieka medyczna
- prasa lokalna

-

a/a

