Regulamin
TURNIEJU SZÓSTEK PIŁKARSKICH HDK O PUCHAR BURMISTRZA PSZOWA
z okazji XVI PSZOWSKICH DNI PROMOCJI ZDROWIA.
1. Cel i charakter imprezy.
Turniej odbywa się z okazji Dni Promocji Zdrowia w Pszowie. Turniej szóstek piłkarskich
Honorowych Dawców Krwi pod hasłem „STOP NAŁOGOM” jest imprezą sportową
i integracyjną, promującą honorowe krwiodawstwo i zdrowy styl życia, bez nałogów wychodząc z założenia, że zdrowy krwiodawca powinien prowadzić zdrowy i aktywny styl
życia.
2. Czas przeprowadzenia turnieju: sobota, 3.10.2015 r., godz. 9.00 ÷ 15.00. W przypadku
wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, turniej może zostać przesunięty
o tydzień lub na inny termin.
3. Miejsce turnieju: boisko Orlik w Pszowie, ul. Kraszewskiego.
4. W turnieju uczestniczy maksymalnie 8 drużyn 6 ÷ 8 osobowych: 5 w polu + bramkarz + 2
rezerwowych.
5. Zgłoszenie drużyny wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. W turnieju mogą uczestniczyć drużyny reprezentujące:
◦ Kluby Honorowych Dawców Krwi,
◦ Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
◦ Urząd Miasta w Pszowie,
◦ organizacje społeczne z Pszowa,
◦ sponsorów i sympatyków klubu HDK PCK przy KWK „Anna” w Pszowie.
Co najmniej 50% drużyny powinni stanowić czynni lub byli Honorowi Dawcy Krwi.
7. System rozgrywek:
◦ 2 grupy po 4 drużyny lub „każdy z każdym” - w zależności od ilości drużyn,
◦ mecze rozgrywane w czasie: 2 połowy po 10 minut,
◦ do fazy finałowej awansują po 2 drużyny (I i II m-ce w grupie),
◦ dalsze rozgrywki pomiędzy drużynami 1A – 2B, 2A – 1B; zwycięzcy grają w finale,
przegrani grają o III m-ce,
◦ w przypadku gry „każdy z każdym” o kolejności decydują zdobyte punkty.
◦ w przypadku równej ilości punktów, o miejscu decydują w kolejności: mecz pomiędzy
zainteresowanymi, stosunek bramkowy, ilość bramek zdobytych, rzuty karne.
◦ za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za porażkę 0 pkt.
8. Obowiązują przepisy do gry w piłkę nożną z wyłączeniem przepisów o spalonym.
Dozwolona jest też dowolna ilość zmian w ramach drużyny.
9. Sędzia turnieju może wobec uczestnika turnieju zastosować karę 2 min. wykluczenia z gry
lub wykluczenia z całego meczu czy turnieju.
10. Podczas turnieju zabrania się niestosownego zachowania typu: narażania na szwank zdrowia
i obrażanie innych uczestników, podważania decyzji sędziowskich, używania wulgaryzmów,
spożywania alkoholu, środków dopingujących i uzależniających – pod rygorem wykluczenia
z turnieju zawodnika lub całej drużyny.
11. Uczestnicy turnieju we własnym zakresie zaopatrują się w stroje (najlepiej jednakowe dla
drużyny) i obuwie.
12. Obuwie dozwolone tylko dopuszczone do gry na orliku: z płaską podeszwą oraz typu „turf”.
13. Wiek uczestników nie może być niższy niż 16 lat.

14. Wpisowe, przeznaczone na cele turnieju wynosi 50 zł od drużyny.
15. Wpisowe należy wpłacić do dnia 25.09.2015 r. głównemu koordynatorowi turnieju (Tomasz
Czech, tel. 508168379, nr konta: 56 1500 1214 1020 7000 7678 0000 - koniecznie wysłać
SMS po zapłaceniu) lub w biurze klubu HDK PCK przy KWK „Anna” w Pszowie (MOK
Pszów, II piętro, pok. 18; dyżury w czwartki od 12:00 do 14:30 – po telefonicznym
uzgodnieniu).
16. Dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych uczestników (nie zawodników) – wtedy
wpisowe zostaje podwyższone o 10 zł za dodatkowego uczestnika.
17. Pierwszeństwo uczestnictwa w turnieju mają drużyny wg kolejności zgłoszeń i wpłaty
wpisowego.
18. Wpisanie na listę uczestników nastąpi po wpłynięciu wpisowego.
19. Losowanie grup odbędzie się 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek, w obecności
kapitanów drużyn.
20. Organizatorzy zapewniają:
• boisko do gry, piłkę
• szatnię do przebrania się,
• w razie niepogody zadaszone pomieszczenie dla oczekujących,
• profesjonalnego sędziego,
• poczęstunek i napoje,
• puchary i dyplomy dla zwycięzców,
• dyplomy i statuetki dla drużyn,
• wyróżnienia dla króla strzelców, najlepszego zawodnika i najlepszego bramkarza.
21. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe urazy bądź kontuzje uczestników
turnieju. Zawodnicy bądź drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie.
22. Wybór najlepszego zawodnika turnieju oraz najlepszego bramkarza: kapitanowie drużyn
typują jednego kandydata na najlepszego zawodnika turnieju spośród zawodników innych
drużyn uczestniczących w turnieju. Wygrywa zawodnik który otrzyma największą liczbę
głosów. W przypadku równej ilości głosów decyzję o wytypowaniu najlepszego
podejmują organizatorzy.
23. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem decydują organizatorzy.
24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
25. Regulamin oraz informacje o turnieju i organizatorach dostępne są na www.hdkpck.pszow.pl

