Regulamin XIV Ogólnopolskiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Odbojów
o Puchar Starosty Mławskiego
1. CEL TURNIEJU:



Promocja powiatu mławskiego i miasta Mława
Popularyzacja piłki nożnej oraz krzewienie zdrowego stylu życia.

2. TERMIN I MIEJSCE:
28 stycznia 2017r. (sobota)
Mławska Hala Sportowa ul. Piłsudskiego 33a, 06-500 Mława
godz. 09.00 - przyjazd zespołów
godz. 09.30 – odprawa techniczna
godz. 10.00 - rozpoczęcie turnieju
3. ORGANIZATOR:
Mławska Hala Sportowa w Mławie
4. ZASADY UCZESTNICTWA:






w turnieju mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 35 lat,
zespoły maksymalnie 12 osobowe,
dokumentacja: lista zbiorcza,
oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych,
wpłata wpisowego

5. SYSTEM ZAWODÓW:
Turniej rozgrywany będzie w dwóch grupach. Losowanie grup odbędzie się dzień przed
rozpoczęciem turnieju, czas gry ustalony zostanie przez organizatora w zależności od ilości
zgłoszonych drużyn i przedstawiony na odprawie technicznej.
O zajętym miejscu decyduje kolejno:





liczba zdobytych punktów,
wynik bezpośredniego spotkania,
różnica bramek,
większa ilość strzelonych bramek,

6. PRZEPISY GRY:



piłka do gry nr 4,
bramki o wymiarach 2 x 3 metrów,







na boisku może przebywać maksymalnie 5 zawodników (w tym bramkarz),
wprowadzenie piłki do gry z autu nogą,
drużyna może posiadać maksymalnie 7 rezerwowych,
obowiązuje zakaz gry „wślizgiem”,
kary wychowawcze od 2 do 5 minut.
Pozostałe przepisy zgodne z przepisami PZPN. Kwestie sporne rozstrzyga organizator
turnieju.

7. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:










napoje chłodzące
opiekę medyczną
puchary i dyplomy dla zwycięzców
nagroda dla najlepszego strzelca turnieju
nagroda dla najstarszego zawodnika turnieju
nagroda dla najlepszego zawodnika turnieju
nagroda dla najlepszego bramkarza turnieju
po ceremonii wręczenia nagród odbędzie się bankiet w gronie uczestników turnieju.
nocleg dzień przed turniejem (prosimy o kontakt telefoniczny)

8. ZASADY FINANSOWANIA:
Wpisowe w wysokości 500 zł (zaliczka 200 zł do dnia 18.01.2017) należy wpłacić dokonując
zgłoszenia w kasie MHS lub przelewem na konto.
Mławska Hala Sportowa w Mławie ul. Piłsudskiego 33a, 06-500 Mława
Nr konta: 92 1020 1592 0000 2702 0263 1141
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
Uczestnicy turnieju powinni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na
własny koszt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia. Uczestnicy
przystępując do rozgrywek oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem Turnieju i że ich
stan zdrowia nie wykazuje przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych.
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
10. ZGŁOSZENIA
Telefonicznie – 236520027
Fax – 236520028
E-mail – mhs@mhsmlawa.pl
Zgłoszenia oraz wpłatę zaliczki należy przesłać do dnia 18-01-2017 roku.
Organizator: Mławska Hala Sportowa

