REGULAMIN
XII Turnieju Piłki Nożnej 5-osobowej
sołectw i osiedli gminny Opole lubelskie
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Opolu Lubelskim
1.Cel zawodów
- popularyzacja i umasowienie piłki nożnej w gminie Opole Lubelskie
- stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku
- integracja społeczeństwa w miejscowościach gminy Opole Lub poprzez
sport
2.Termin i miejsce zawodów
- turniej piłki nożnej odbędzie się w dn. 05.08.2018r godz.9.00
dn.12.08.2018r godz.9.00
- boiska piłkarskie przy Szkole Podstawowej w Skoków
3. Zgłoszenie
- termin zgłoszenia reprezentacji upływa w dn. 22.07.2018r (zgłoszenia
nie będą przyjmowane po upływie w/w terminu)
4.Kierownictwo zawodów i organizatorzy
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
- Urząd Miejski w Opolu Lubelskim
- Komisja Rolnictwa Rady Miejskiej
- Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 30
- Szkoła Podstawowa w Skokowie
- sędzia główny turnieju - Sławomir Ignatowski
5.Uczestnictwo
- zawodniczki/zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek jako reprezentacja
sołectwa (12 zawodników-mieszkańcy danej miejscowości , zameldowanie
stałe lub czasowe)
- przy zgłoszeniu organizator wymaga listę zawodników (nazwisko i imię ,

datę urodzenia i zameldowanie stałe lub czasowe) uczestników turnieju
potwierdzona przez sołtysa lub przewodniczącego Osiedla co do zgodności
ze stanem faktycznym i prawnym
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji danych , co w
szczególności może mieć miejsce w związku ze złożonym protestem.
W przypadku stwierdzenia udziału nieuprawnionego zawodnika lub
zawodników przyznaje się (3:0 walkower za mecz lub poszczególne mecze)
dla przeciwnika lub przeciwników
- w turnieju uczestniczą zawodnicy rocznik 2002 i starsi
- dokument : karta zdrowia zawodnika lub lista uczestników
potwierdzona przez lekarza , ubezpieczenie NW
- zgłoszenie uczestnictwa w turnieju do dnia 22.07.2018r w OCK ul.
Lubelska 30 w Opolu Lubelskim lub elektronicznie e-mil :
slawomir.ignatowski@ockopolelubelskie.pl
- zebranie kierowników drużyn dn.25.07.2018r godz.18.00 Opolskie
Centrum Kultury w Opolu Lubelskim ul .Lubelska 30 (które zgłosiły sie
do turnieju)
6.Sposób przeprowadzenia zawodów
-system rozgrywek w zależności od ilości zgłoszeń
7.Nagrody
- za zwycięstwo w turnieju drużyna otrzymuje Puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
- za miejsca II-IX puchary
- za I - IX miejsca dyplomy
8.Przepisy specjalne
- czas gry 2x15 minut
- w przypadku nie stawienia się zespołu po upływie wyznaczonego terminu
meczu – walkower 3:0
- wymiary boiska 45m x 25m , bramki 5m x 2m
- na boisku zespoły występują w składach 5-osobowych
- zmiany hokejowe
- jednolity ubiór zespołu , odpowiednie obuwie piłkarskie (korko -trampki
lub buty piłkarskie tzw. lanki)
- zasady ustalania kolejności zespołów w grupach (decydują)
liczba zdobytych punktów
bezpośredni mecz
stosunek bramek
większa liczba strzelonych bramek

przy jednakowych punktach więcej niż dwóch drużyn – pomocnicza tabela
między zainteresowanymi zespołami
losowanie
w meczach finałowych , półfinałowych i o miejsce w przypadku braku
rozstrzygnięcia dogrywka 2 razy 5 minut , następnie rzuty karne (po trzy
w pierwszej serii , dalej do skutku)
zasady ustalania kolejności zespołów w grupach w przypadku równej ilości
punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu decyduje :
przy dwóch zespołach – wynik meczu w spotkaniu bezpośrednim między
tymi zespołami
przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację
pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi zespołami
kierując się kolejno zasadami podanymi jak wyżej.
- bezwzględna dyscyplina i pełne podporządkowanie się wszelkim
zarządzeniom organizatora
 we wszystkich sprawach nie ujętych regulaminem decyduje
organizator
przygotował : Sławomir Ignatowski

zatwierdził :
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Opolu Lubelskim
Marek Plis

