REGULAMIN
Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej dla rodziców i dzieci z rocznika 2011-2014 i 2010 i starsi
6 grudnia 2018 r. od godziny 16:00 - 18:00
§ 1 Organizator turnieju
1. Gmina Miejska Hel
2. Współorganizator: Miejski Zjednoczony Klub Sportowy Hel
§ 2 Cele turnieju
1. Propagowanie sportu i aktywnego wypoczynku. W szczególności piłki nożnej wśród dzieci i rodziców
2. Promocja Miasta Helu jako miejsca ściśle związanego z morzem oraz regionu pomorskiego.
§ 3 Uczestnicy turnieju
1. W rozgrywanym turnieju mogą wziąć udział rodzice i dzieci z rocznika 2011-2014 i 2010 i starsi
2. Do turnieju dopuszcza się tylko drużyny, które wypełnią listę zgłoszeniową drużyny i dostarczą przez
rodzica, trenera/opiekuna prawnego do organizatora turnieju.
§ 4 Przepisy gry
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej rozegranie zostanie w Miejskiej Hali Sportowo – Widowiskowej
w Helu przy ul. Wuja Klemensa 1 84-150 Hel.
W rozgrywkach fazy grupowej turnieju punktuje się następująco:


za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty



za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) 1 punkt



za przegraną 0 punktów

1. W turnieju kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, ostatecznie o zajętym miejscu
decydują kolejno:


Wynik bezpośredniego spotkania



Korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w turnieju



Większa liczba strzelonych bramek



Mniejsza liczba straconych bramek



Rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami

Liczba zawodników jednocześnie przebywających na boisku w trakcie meczu wynosi:
 z rocznika 2011-2014 (6+1)
 z rocznika 2010 i starsi (5+1)
 rodzice (4+1)
1. Proponowany czas trwania meczu (w zależności od ilości zgłoszonych zespołów)
2. W czasie spotkania obowiązują zmiany „hokejowe” we właściwej strefie zmian.
3. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery wg obowiązujących przepisów. W turnieju
zawodnicy przez cały okres rozgrywek mają obowiązek występować z tymi samymi numerami.
4. Zawodnicy mają obowiązek rozgrywać spotkania w obuwiu halowym.
§ 5 Informacje końcowe.
1. Wszelkie zastrzeżenia i protesty dotyczące turnieju rozpatrywane będą w czasie jego trwania
przez komisję składającą się z przedstawiciela głównego organizatora, oraz sędziego zawodów.
2. Zakończenie turnieju i rozdanie medali odbędzie się tego samego dnia.
3. Nagrody: złote medale dla każdego dziecka bez względu na zajęte miejsce w turnieju, dyplomy.
4. W czasie turnieju planowany jest słodki poczęstunek.
5. W celu sprawnego przebiegu turnieju pisemne zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30.11.2018 r.
6. Zgłoszenia: Norbert Górski 694-533-389 / n.gorski@gohel.pl
7. Udział w turnieju jest BEZPŁATNY.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania ze zdjęć z wizerunkiem uczestników zawodów
w celach promocyjno – marketingowych oraz publikacji zdjęć w prasie i internecie.

Organizator:
Gmina Miejska Hel

