Regulamin VI Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wąsosz
1. Miejsce i termin
15.08.2021 r. /niedziela/ godz. 12.00
Boisko „Orlik 2012” przy szkole podstawowej w Wąsoszu
2. Organizatorzy
- Wójt Gminy Wąsosz
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu
3. Cele Turnieju
- umożliwienie rywalizacji sportowej drużyn piłkarskich
- promocja i popularyzacji gry w piłkę nożną w gminie Wąsosz oraz gminach pobliskich
- integracja społeczności lokalnej
- propagowanie zdrowego stylu życia
4. Warunki uczestnictwa
- podpisanie zgody na udział w turnieju
- podpisanie Oświadczenia COVID
- uczestnikami turnieju mogą być tylko osoby pełnoletnie
- maksymalna liczba zawodników zrzeszonych: 1
5. Zgłoszenia do turnieju
- zgłoszenia drużyny wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniami składa kapitan drużyny
- zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów
gry w piłkę nożną
6. System rozgrywek
System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie ustalony przez
organizatorów i przekazany kapitanom w dniu 15.08 przed rozpoczęciem turnieju
7. Przepisy i skład drużyny
- zespoły rywalizują w 6-osobowych składach (bramkarz + 5 zawodników w polu)
- zmiany odbywają się systemem hokejowym
- obowiązuje wyłącznie obuwie sportowe ( z płaską podeszwą)
- na terenie boiska mogą przebywać jedynie drużyny rozgrywające mecz
- w czasie trwania turnieju zawodnik może grać tylko w jednej drużynie
- w przypadku wybicia piłki poza teren boiska drużyna zobowiązana jest do jej przyniesienia
- drużyna która nie stawi się na mecz 10 min od wyznaczonego czasu rozpoczęcia ukarana będzie
walkowerem (0:3)
- gra wślizgami jest całkowicie zabroniona
- kapitan drużyny jest jedyną osobą, która może prowadzić dyskusję z sędzią
- wszelkie niesportowe i niekulturalne zachowanie, faule, dyskusję i pretensje do sędziego,
wulgarne słownictwo będzie karane wyrzuceniem z boiska lub zawieszeniem zawodnika na kolejny
ewentualny mecz
8. Postanowienia końcowe
- za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub
walkower. Karę orzeka Organizator.
- Organizatorzy turnieju nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i obrażenia
powstałe w trakcie turnieju.
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników turnieju
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione oraz zgubione na terenie boiska
oraz w trakcie trwania turnieju

