REGULAMIN
III Memoriału Piłki Nożnej im. Zenona Oniszczuka
1. Cel turnieju:
- popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Uścimów
- zapewnienie aktywnej formy wypoczynku
- wyłonienie najlepszej gminnej drużyny
2. Organizator:
- LKS Wodnik Uścimów – Solczak Grzegorz Kierownik Turnieju,
- Patronat Honorowy - Wójt Gminy Uścimów Eliza Smoleń
3. Termin i miejsce:
- 12 maja 2019r. godz. 1400, boisko sportowe Stary Uścimów
4. Uczestnicy:
- uczestnikami mogą być drużyny z poszczególnych miejscowości Gminy Uścimów,
- drużyny łączone, wiek zawodników od 16 lat,
- młodzież która nie ukończyła 18 lat, wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na
uczestnictwo w turnieju,
- drużyna tworzona jest spośród 10 zgłoszonych na liście zawodników, gra 5+bramkarz i 4
rezerwowych,
- w przypadku braku składu, drużyny mogą być łączone z innymi miejscowościami (max. Dwie osoby
z innej gminy)
5. System rozgrywek:
- w zależności od ilości drużyn, dwie grupy,
- gra każdy z każdym według losowania,
- do finału awansują dwie drużyny z grupy,
- czas gry 2x7 min., przerwa 5 min (zmiany hokejowe),
- gra odbywać się będzie tylko o I, II, III i IV miejsce
6. Zasady rywalizacji:
- o kolejności drużyn decyduje liczba zdobytych punktów

* wygrana 3 punkty,
* remis 1 punkt,
* porażka – o punktów,
* zdobyte bramki,
- w przypadku remisu decydują rzuty karne (dotyczy meczy finałowych),
- w trakcie meczu obowiązują przepisy PZPN
7. Zgłoszenia:
- zgłoszenia będą przyjmowane do 08.05.2019r.,
- drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie,
- w turnieju zawodnicy biorą udział wyłącznie na własną odpowiedzialność, po podpisaniu
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w Memoriale,
- drużyny dostaną jednolite stroje sportowe (koszulki po rozgrywkach wracają do organizatora),
- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i kontuzje zawodników.
8. Wpisowe:
- 10 zł od zawodnika za udział, kwota ta w całości będzie wykorzystana na zakup nagród, opłat
sędziowskich oraz poczęstunek.
9. Nagrody:
- za zajęcie I, II i III miejsca przewidziano pamiątkowe puchary,
- dla najlepszego bramkarza i króla strzelców przewidziano pamiątkowe puchary,
- dyplomy dla każdej drużyny.
10. Inne:
- wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie organizator Memoriału,
- każdy z zawodników może grać tylko w jednej drużynie i nie może zmieniać drużyny podczas
trwania turnieju,
- obowiązuje miękkie obuwie piłkarskie tzw. „lanki” (zabrania się gry we „wkrętach”),
- zabrania się udziału w zawodach zawodników pod wpływem alkoholu oraz narkotyków,
- za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodnika danego zespołu lub zespół –koszty ich
usunięcia pokrywa dana drużyna,
- zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z przestrzeganiem regulaminu i przepisów gry. W
przypadku nieprzestrzegania regulaminu organizator może nałożyć na drużynę lub zawodnika karę:
walkower dla drużyny przeciwnej lub usunięcie zawodnika lub całej drużyny z turnieju, bez
możliwości wycofania opłaty.

ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO MEMORIAŁU PIŁKI NOŻNEJ IM. ZENONA ONISZCZUKA
W DNIU 12.05.2019R. W STARYM UŚCIMOWIE

NAZWA DRUŻYNY LUB MIEJSCOWOŚĆ……………………………………………………………………..

- Oświadczam, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w Memoriale.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119.
- Wyrażam zgodę na upublicznianie mojego wizerunku podczas Memoriału.
- Akceptuję warunki Regulaminu.
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Imię i nazwisko

Miejsce
zamieszkania

Data urodzenia

Podpis

OŚWIADCZENIE
(obowiązuje młodzież, która nie ukończyła 18 roku życia)

Ja niżej podpisany (a) ………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

w III Memoriale Piłki Nożnej im. Zenona Oniszczuka, który odbędzie się 12.05.2019r. na stadionie
sportowym w Starym Uścimowie i nie będę iścił żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów
imprezy.
Zapoznałem się z regulaminem turnieju.

