
REGULAMIN
TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DZIKICH DRUŻYN

W RAMACH AKCJI „LATO W MIEŚCIE” 
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

1. ORGANIZATOR:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim
- Miasto Wodzisław Śląski

2. CEL IMPREZY:

- popularyzacja gry w piłkę nożną wśród dzieci z miasta Wodzisław Śląski
- organizacja i propagowanie aktywnych form wypoczynku w czasie wakacji 2019
- uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw i zagrożeń podczas wakacji 

3. TERMIN:

10  lipca 2019 tj. środa – godz. 10:00
21 sierpnia 2019 tj. środa – godz. 10:00
Drużyny zobowiązane są stawić się na miejsce rozgrywania zawodów co najmniej o 9:40.

4. MIEJSCE:

Wodzisław Śląski – boisko Orlik przy ul. Tysiąclecia 25

5. WARUNKI UCZESTNICTWA, REGULAMIN:

1. W turnieju uczestniczą zgłoszone dzikie drużyny młodzieżowe z Wodzisławia Śląskiego.

W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy i zawodniczki urodzone w latach 2003-2007

(12-16 lat)

2.  Na  boisku  występuje  jednocześnie  6  zawodników  (5  +  bramkarz).  Zmiany  systemem

hokejowym w czasie przerw w grze.
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3. Czas gry: 2 x 7 minut lub  1x10 minut w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Nie

obowiązuje przepis o spalonym.

4.  Zgłoszeni  zawodnicy  są  zobowiązani  dostarczyć  w dniu  zawodów podpisane zgody

rodziców na udział w turnieju piłkarskim organizowanym przez „MOSiR”. Udział w turnieju

bez podpisanych zgód rodziców nie będzie możliwy.

5. O kolejności zajętych miejsc decydują kolejno:

- większa ilość zdobytych punktów,

- korzystniejsza różnica bramek,

- wynik bezpośredniego meczu,

- większa ilość bramek zdobytych.

6.  Dokładniejszy system rozgrywek zostanie ustalony w dniu zawodów na podstawie ilości

poprawnie zgłoszonych dzikich drużyn piłkarskich.

7. W turnieju obowiązują przepisy gry w piłkę nożną. We wszystkich spornych kwestiach

związanych z przepisami gry ostateczną decyzję podejmuje organizator/sędzia zawodów.

8.  Drużyny  powinny  stawić  się  na  miejsce  rozgrywania  turnieju  co  najmniej  20 minut

wcześniej. 

9.  We  wszystkich  sprawach  spornych  decyzje  podejmuje  organizator  –  Miejski  Ośrodek

Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim.

10. Na sztucznej nawierzchni obowiązują buty halowe lub typu toorf.  Drużyny grające

bez ochraniaczy grają na własną odpowiedzialność ryzykując odniesienie kontuzji.

11.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  różnego  rodzaju  kontuzje,  choroby

oraz sytuacje losowe wynikające z organizacji i przebiegu zawodów. 

6. NAGRODY:

Dla trzech pierwszych drużyn organizator przewidział upominki. 

7. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

-  Organizator  zawodów  nie  bierze  odpowiedzialności  za  wszelkie  urazy  i  kontuzje
zawodników powstałe w trakcie turnieju.

- Rodzice uczestników turnieju składają pisemne oświadczenie, że wyrażają zgodę na udział
dziecka w Turnieju na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić u organizatora żadnych
roszczeń z tytułu strat materialnych i uszczerbku na zdrowiu powstałych na skutek udziału
w zawodach.
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-  Za  rzeczy  materialne  pozostawione  na  terenie  kompleksu  sportowego  organizator  nie
odpowiada
- Uczestnicy turnieju przystępujący do rozgrywek zapoznali się z regulaminem i akceptują
jego założenia
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. 
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