REGULAMIN
III NOCNEGO TURNIEJU PIŁKARSKIEGO
ORLIK RUDKI
O PUCHAR SOŁTYSA I RADNYCH RUDEK
06 LIPIEC 2019 r. – Boisko „ORLIK” e Rudkach

§1. Organizator
Organizatorami Turnieju Piłkarskiego są:
Radni i Sołtys Rudek
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Rudkach
Animatorzy Orlik Rudki – Gmina Nowa Słupia
Stowarzyszenie PRO‐Sport Rudki
Patronat honorowy:
BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA I RADA MIASTA NOWA SŁUPIA
§2. BIURO ORGANIKZACYJNE
Do dnia 05 lipca 2019 r. Dom Kultury w Rudkach
ul. Stanisława Staszica 8, 26‐006 Nowa Słupia,
e‐mail: gok@dymarki.pl
W dniu 06.07.2019 r. Boisko „ORLIK” przy szkole w Rudkach w godz. 19:30‐24.00

§3. MIEJSCE I TERMIN
Turniej odbędzie się na kompleksie sportowym „ORLIK” w Rudkach w dniu 06.07.2019 r.
‐ Rozpoczęcie o godz. 19.30 (zbiórka drużyn ok 19.30 – losowanie par)

§4. ZGŁOSZENIA
1. Drużyny należy zgłaszać doręczając załączony do regulaminu formularz zgłoszeniowy do
sekretariatu Domu Kultury w Rudkach najpóźniej do dnia 04 lipca 2019 r. do godz. 16.00

2. W turnieju może wziąć maksymalnie udział 8 drużyn (decyduje kolejność zgłoszenia)
3. Każdy z uczestników może grać tylko w jednej drużynie.
4. W razie rezygnacji drużyny z udziału w Turnieju jej miejsce zajmuje kolejno zgłoszony zespół. O
rezygnacji drużyny z udziału w Turnieju należy powiadomić Organizatora najpóźniej do dnia 04 lipca
2019 r.
5. Istnieje również możliwość zapisania dodatkowej drużyny w trakcie Turnieju w przypadku wolnych
miejsc.

§5. UCZESTNICTWO
1. Turniej będzie odbywał się na boisku „ORLIK” w Rudkach.
2. Turniej jest otwarty dla wszystkich od 15 roku życia. Osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna
zgoda rodziców będąca załącznikiem do regulaminu. Należy ją wypełnić i dostarczyć Organizatorom
przed rozpoczęciem Turnieju. Rodzic/opiekun prawny może ją również wypełnić na miejscu w dniu
imprezy. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest podpisanie oświadczenia o udziale w
Turnieju na własną odpowiedzialność.
3. Zgłaszający udział w turnieju jednocześnie oświadczają, że nie mają przeciwskazań
medycznych/zdrowotnych do tego rodzaju aktywności sportowej.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i zdrowiu wyrządzone podczas
turnieju przez zawodników własnej jak i przeciwnej drużyny.
5. Zespoły grają w składach sześcioosobowych: pięciu graczy w polu + bramkarz. Każda drużyna może
mieć do 6 graczy rezerwowych.
6. Wskazane jest, by członkowie jednej drużyny ubrani byli w jednolity strój sportowy i buty
sportowe. Ze względu na ryzyko kontuzji Organizator może nie dopuścić do udziału w turnieju osób
nie posiadających obuwia sportowego (posiadanie korków piłkarskich tzw. wkrętów – jest
zabronione!!!)
7. Każda drużyna musi mieć swoją nazwę oraz Kapitana, który jako jedyny jest uprawniony do
kontaktów z Organizatorem przed, w trakcie oraz po zakończeniu Turnieju. Kapitan drużyny
odpowiada za cały swój zespół.
8. Gracze nie mogą być pod wpływem alkoholu.

§6. SYSTEM ROZGRYWEK
2. W eliminacjach Turnieju bierze udział 8 drużyn, z których rozlosowane zostaną 4 pary. Do dalszego
etapu przechodzą wyłącznie zwycięskie drużyny z każdej z par. Drużyny przegrane odpadają z
turnieju.

2. Spośród 4 drużyn, które przeszły eliminacje rozlosowane zostaną 2 pary. Zwycięzcy tych par
zagrają mecz o I i III miejsce, natomiast przegrani zagrają mecz o III i IV miejsce.
3. Na każdym etapie rozgrywek drużyny będą grały tylko po 1 meczu, czas trwanie 2 x 10 minut
(przerwa polegać będzie wyłącznie na zamianie stron). W razie remisu decydować będą rzuty karne
(3 rzuty karne dla każdej drużyny w razie ponownego remisu po 1 rzucie karnym do skutku).
4. Organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek bez podania przyczyny.

§7. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator zapewnia obsługę medyczną, sędziowską i techniczną.
2. Organizator zapewnia wodę dla zawodników oraz grilla.

§8. NAGRODY
1. Organizator zapewnia uczestnikom nagrody:
I miejsce:

Puchar Sołtysa i Radnych Rudek za zajęcie I miejsca

II miejsce:

Puchar Sołtysa i Radnych Rudek za zajęcie II miejsca

III miejsce:

Puchar Sołtysa i Radnych Rudek za zajęcie III miejsca

STATUETKA DLA KRÓLA STRZELCÓW
2. Wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu rozgrywek.

§9. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
2. Organizator ma prawo do odwołania Turnieju ze względu na złe warunki atmosferyczne bądź z
innych nieprzewidzianych powodów.

