REGULAMIN TURNIEJU
HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
ORGANIZATOR:
Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu
58-320 Walim
ul. Boczna 8A
www.sport.walim.pl
sport@walim.pl
tel. 74/8423033
TERMIN:
Zgodny z odrębnym ogłoszeniem organizatora dotyczącym danego wydarzenia.

WPISOWE:
Każda drużyna wraz ze zgłoszeniem wnosi opłatę startową w wysokości
6 zł/zawodnika. Wpisowe płatne w biurze organizatora.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy dostarczyć w terminie zgodnym z odrębnym ogłoszeniem organizatora na karcie
zgłoszeniowej (do pobrania na stronie www.sport.walim.pl lub w biurze organizatora). Forma
zgłoszenia: e-mail sport@walim.pl lub w biurze organizatora wraz z potwierdzeniem wpłaty i
nazwą drużyny
MIEJSCE:
(Hala Sportowa) Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu ul. Boczna 8A
UCZESTNICTWO:
1. Drużyna składa się maksymalnie z 8 osób - (4 w polu + bramkarz) + 3 rezerwowych graczy.
2. W skład każdej drużyny musi wchodzić min. 2 zawodników, których zainteresowania związane są
ze sportem samochodowym (rajdy, wyścigi, lub członków serwisów technicznych lub kierowców
rajdowych). Drużyna składająca się z członków jednego zespołu może być zgłoszona pod nazwą
własną lub nazwą sponsora.
3. Wiek uczestników - ukończone 16 lat (organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku na
podstawie dowodu tożsamości. W przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat obowiązuje
pisemne oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów zezwalające na uczestnictwo w turnieju.
Wzór oświadczenia do pobrania na stronie www.sport.walim.pl).
4. Zawodnicy nie mogą zmieniać barw drużyny (jeżeli nastąpi zmiana, zespół zostanie ukarany
walkowerem).

SYSTEM i CZAS ROZGRYWEK:
Uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn. Dokładny system podany zostanie na 30 min przed
rozpoczęciem zawodów.

PRZEPISY GRY:
1) miejsce-hala sportowa w Walimiu
2) obowiązuje obuwie sportowe czyste nie używanego na zewnątrz z jasną podeszwą (tzw. Halówki)
3) zmiany hokejowe. Ilość zmian jest nieograniczona (liczba rezerwowych max 3 osoby)
4) czas gry 2 x 15 min (o ile organizator nie zdecyduje inaczej) Przerwa między pierwszą a drugą
połową meczu max do 2 minut
5) gra bez spalonego
6) za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.
7) pozostałe przepisy zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującymi w piłce nożnej
8) żółte kartki – 2 żółte nie może grać w następnym meczu
9) czerwona kartka – 2 min. bez jednego zawodnika
10) decyzje sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne.
NAGRODY:
W turnieju przewidziano nagrody: puchary i dyplomy.
Organizator zapewnia zawodnikom napoje i poczęstunek.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za urazy i kontuzje
powstałe w trakcie trwania imprezy;
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu;
- Organizator pozostawia sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz
rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem;
- Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zawody;
- Ubezpieczenie NNW ponosi organizator;

Organizator
CSiR w Walimiu

