REGULAMIN
Turnieju Gier Zespołowych (piłka nożna) (18.11.2017, Katowice)
1. Turniej odbywa się na hali Społecznej Szkoły Podstawowej "Nasza Dobra Szkoła" w
Katowicach (ul. Agnieszki 2), dnia 18.11.2017.
2. Biuro zawodów otwarte jest od godziny 9:15, odprawa uczestników i losowanie
drabinki/grup – o 9:45, start rpzgrywek – o 10:00, przewidywane zakończenie imprezy ok.
godziny 14:00.
3. Koszt uczestnictwa w turnieju wynosi 7 zł od osoby. Wpłat należy dokonywać na konto
Hufca ZHP Katowice 36 1540 1128 2112 7005 2079 0001, tylko i wyłącznie z tytułem
przelewu: TURNIEJ FUZBAL [nazwa środowiska], do 15.11.2017.
4. Zgłoszeń patroli dokonywać można do dnia 15.11.2017, tylko za pomocą formularza
pod adresem https://turniejfuzbal.zgloszenia24.pl .
5. Turniej będzie rozgrywany, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn, systemem
pucharowym lub pucharowym modyfikowanym z grupowym. Mecze trwają 15 minut, w
systemie pucharowym w przypadku remisu po 15 minutach gry zarządzony zostanie
konkurs rzutów karnych wg zasad przyjętych w rozgrywkach FIFA.
6. Turniej dedykowany jest harcerzom (zgodnie z podziałem na piony metodyczne
obowiązującym w ZHP: 4-6 klasa SP).
7. W turnieju biorą udział drużyny 5 osobowe (bramkarz + 3 zawodników w polu +
rezerwowy), w uzasadnionych przypadkach mogą zgłosić sie drużyny 4 osobowe (bez
rezerwowego), lub 6 osobowe (z 2 rezerwowymi)
8. Drużyny zgłaszają się do biura zawodów wyłącznie z pełnoletnim opiekunem (może być
jeden opiekun dla kilku drużyn).
9. Każdy uczestnik musi posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w grze.
10. W czasie turnieju obowiązują ogólne przepisy gry w piłkę nożną, dodatkowe zasady
piłki nożnej halowej (nie gramy wślizgiem) oraz zasady fair play, ogólnie przyjęte zasady
kultury osobistej, ze szczególnym uwzględnieniem opartej na Prawie Harcerskim postawy
harcerskiej.
11. Nazwy drużyn powinny być godne harcerzy.
12. Drużyny muszą posiadać zatwierdzoną w Hufcu kartę wyjścia oraz ubezpieczenie
NNW dla wszystkich uczestników na dzień 18.11.2017.
13. Dla zdobywców miejsc I-III przewidziane są nagrody.
14. Numery kontaktowe:
•
697649388 / 500476082 namiestnik harcerski, sędzia zawodów

