ZAPROSZENIE
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu zaprasza do wzięcia udziału w

TURNIEJU PIŁKI NOŻNEI O PUCHAR WÓJTA GMINY STARE POLE
30.10.2021 rok
Regulamin turnieju
1. Cel turnieju
- popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców gminy,
- zachęcanie do udziału w zorganizowanych imprezach sportowych.
2. Organizator
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu.

3. Termin i miejsce
- 30.10.2021 r. (sobota) godz. 10.00,
- boisko ORLIK 2012, Stare Pole ul. Bema 7,
- zbiórka ekip i losowanie godz.9. 30.
4. Zapisy
- zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 30.10.2021, do godz. 9.30 w siedzibie GOKiS,
u animatorów na Orliku, telefonicznie (55 271 35 10) i mailowo (gokis11@wp.pl),
- zgłoszenie musi zawierać: nazwę drużyny, ilość zawodników (min. 6 osób 5 + bramkarz), imię i nazwisko kapitana, telefon kontaktowy,
- turniej przeznaczony jest dla osób dorosłych, wyłącznie mieszkańców naszej gminy,
- nie obowiązuje podział na sołectwa.

6. Zasady finansowania
- koszty organizacyjne + koszty nagród pokrywa organizator,
- koszty dojazdu pokrywają zgłoszone zespoły.

7. Nagrody
- trzy pierwsze drużyny biorące udział w turnieju otrzymują puchary,
- wszystkie drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy.
9. Uwagi końcowe
1. W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek
centralnych w ciągu ostatnich dwóch lat (PZPN lub związki okręgowe).
2. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania jednakowych strojów oraz obuwia
przeznaczonego do gry na sztucznej trawie. Wykluczona jest gra w obuwiu
z metalowymi i wkręcanymi korkami.
3. O kolejności w turnieju decyduje:
- liczba zdobytych punktów,
- stosunek bramek zdobytych do straconych,
- przy jednakowym stosunku bramkowym większa liczba strzelonych goli,

wynik bezpośredniego spotkania przy więcej niż dwóch drużyn z
identycznym dorobkiem punktowym i bramkowym decyduje tak zwana
„mała tabela”,
- rzuty karne miedzy zainteresowanymi zespołami.
Pozostałe zasady gry zgodne z przepisami PZPN.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w trakcie
trwania turnieju.
Podczas turnieju obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych
i wyrobów tytoniowych zarówno przez zawodników jak i kibiców.
Na całym obiekcie obowiązują także przepisy dotyczące Cowid-19 (dezynfekcja,
maseczki, odpowiedni dystans).
Turniej odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora i jego decyzje
są ostateczne.
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