REGULAMIN
III Wojewódzki Turniej Piłki Halowej
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych.
Druhowie urodzeni w 2001 roku i młodsi. Drużyna 10 osobowa w tym 5 + bramkarz
czas trwania meczu 2 x 12 min.
I. Cel zawodów:
-integracja młodzieży województwa wielkopolskiego
-popularyzacja wśród młodzieży zorganizowanych zajęć sportowych
-podnoszenie sprawności sportowych
II. Organizatorzy:
Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa
Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego
PZPN Warszawa
Wielkopolski Związek Piłki Nożnej Poznań
OSP Nowe Miasto n/Wartą
Zespół Szkół Nowe Miasto n/Wartą
III. Termin i miejsce rozgrywek:
Turniej odbędzie się 17 marca 2019 roku o godz. 9.00
w Hali Widowiskowo Sportowej Zespołu Szkół w Nowym Mieście n/Wartą
IV. Zgłoszenia drużyn do rozgrywek:
-termin zgłoszenia do 10 marca 2019 roku.
OSP Nowe Miasto n/Wartą Henryk Gołębiak
-mail : henrykgolebiak@o2.pl tel. 697926599
Zgłoszenia do rozgrywek należy dokonać na karcie zgłoszenia. Każda z drużyn posiada jednolite
stroje sportowe. Opiekunem drużyny musi być osoba, która ukończyła 18 lat.
Drużyna liczy od 6 do 10 zawodników. W czasie meczu występuje 5 zawodników + bramkarz.
Osoba odpowiedzialna za drużynę (Kapitan drużyny) zobowiązany jest do dostarczenia listy
imiennej zawodników do losowania grup (kto z kim) do rozpoczęcia III Turnieju.
Za nie wykonanie powyższych zobowiązań i wynikające z tego wypadki wraz z ich prawnymi
konsekwencjami, odpowiedzialność spada na uczestników reprezentujący dany zespół. Zgłoszenie
do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w turnieju
halowym oraz decyzji organizatora.
V. Zasady gry:
- Turniej zostanie przeprowadzony z podziałem na grupy i następnie system pucharowym.
- w rozgrywkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną zgodnie z przepisami PZPN
- rozgrywki prowadzone będą na bosku hali widowiskowo sportowej w Nowym Mieście
- turniej prowadzić będą sędziowie wyznaczeni przez organizatora.
Sędzia Krzysztof Szczotka.
VI. Nagrody:
Klasyfikacja końcowa
Drużyny za zajęcie od I do IV miejsca otrzymują puchary i dyplomy.
Król strzelców turnieju i najlepszy bramkarz otrzyma statuetkę ufundowane przez
organizatora.
VII. Postanowienia końcowe:
-zawody rozgrywane będą z godnie z przepisami PZPN ( halowa)
-drużyny przyjeżdżają na koszt własny.
-w uzasadnionych przypadkach organizator turnieju ma prawo dokonać zmiany
w regulaminie
-za nie przestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z
turnieju lub walkower. Decyduje organizator.
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych i wynikających
z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry( każda drużyna
odpowiedzialna jest za własne ubezpieczenie NW,OC) Jeśli drużyna nie ubezpieczyła
uczestników turnieju, zawodnicy powinni ubezpieczyć się indywidualnie.
Organizator zapewnia poczęstunek (ciasto) oraz picie.
VIII. Honorowym uczestnikiem turnieju jest Jerzy Engel były trener reprezentacji Polski.
Każdy uczestnik otrzyma książkę pt. „Prosta gra” MŚ Japonia Korea 2002 z dedykacją.

