REGULAMIN
XIV ZIMOWEGO TURNIEJU OLDBOJÓW W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
SOBOTA 11 MARCA 2017 r.
HALA SPORTOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W PIESZYCACH
w godzinach 15:00 – 20:00
1. Drużyna składa się z 5 zawodników na boisku (łącznie z bramkarzem) oraz 3 zawodników
rezerwowych (razem 8 osób).
2. Wiek zawodnika – 35 lat i więcej (urodzeni w roku 1982 i starsi).
3. Drużyny zobowiązane są do posiadania własnych jednolitych strojów i obuwia sportowego
przeznaczonego na halę.
4. Do turnieju dopuszczonych zostanie pierwsze 8 drużyn.
5. Zgłoszeń należy dokonywać do 28 lutego 2017 r. w Wydziale Edukacji i Promocji Gminy
Pieszyce (ul Mickiewicza 10, I piętro, e-mail: promocja@pieszyce.pl, tel.: 74 8367 247).
6. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę drużyny, nazwiska zawodników, datę urodzenia
oraz numer telefonu kontaktowego do kapitana drużyny.
7. System rozgrywek – uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
8. Czas gry 12 minut.
9. PUNKTACJA: za zwycięstwo - 3 pkt, za remis - 1 pkt, za porażkę - 0 pkt
10. O kolejności w grupie decydują kolejno:
- większa ilość zdobytych punktów,
- wynik bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi drużynami,
- bilans bramek (ilość goli dodatnich wynikająca z różnicy goli zdobytych i straconych),
- w przypadku remisowych sytuacji w tabeli na pozycjach od I do III o zwycięstwie zadecydują rzuty
karne (po 3 + do skutku).

11. Obowiązują przepisy do gry w piłkę nożną PZPN oraz wybrane przepisy dotyczące gry na
hali. O szczegółowych przepisach gry organizator i sędzia poinformują przed rozpoczęciem
turnieju.
12. Za niesportowe zachowanie oraz używanie wulgarnych słów będą stosowane kary
przewidziane w przepisach PZPN oraz wykluczenie z turnieju włącznie.
13. Ubezpieczenie zawodnicy pokrywają we własnym zakresie.
14. W sprawach nie zawartych w regulaminie decyduje organizator.
Organizator: Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach.

Załącznik nr 1 do regulaminu
XIV Zimowego Turnieju Oldbojów w Halowej Piłce Nożnej

Karta zgłoszenia drużyny
do XIV Zimowego Turnieju Oldbojów w Halowej Piłce Nożnej
Nazwa drużyny:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lista zawodników:
Lp.

Imię i nazwisko

Rocznik

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

……………………………………………..
(Telefon do kapitana)

…………………………………………………….
(Podpis kapitana)

