REGULAMIN
„Otwarty Turniej Piłki Nożnej do lat 15”
I. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Żorach ul. Wolności 36a.
II. Cel imprezy:
a) popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej jako najprostszej formy aktywności ruchowej,
b) uatrakcyjnienie wolnego czasu dla młodzieży.
III. Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się 7 lipca 2020 r. o godz. 10.30 na Boisku Orlik, os. Powstańców Śląskich (przy
SP-17).
IV. Kategorie wiekowe:

Zawody przeznaczone są dla młodzieży do lat 15 (możliwość podziału na max. 2kategorie
wiekowe).
V. Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane bezpośrednio w dniu zawodów w godzinach 10.00 –
10.30 (biuro zawodów usytuowane w pobliżu boiska).
VI. Warunki uczestnictwa:
1. Osoby niepełnoletnie.
Warunkiem dopuszczenia do udziału w imprezie jest złożenie w dniu imprezy w Sekretariacie Zawodów
Oświadczenia (załącznik nr 1) wypełnionego przez rodzica/opiekuna prawnego.
Obowiązuje druk Organizatora - do pobrania ze strony internetowej www.mosir.zory.pl lub
w Sekretariacie Zawodów.
Oświadczenie zawiera:
a) imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,
b) numer telefonu kontaktowego,
c) imię i nazwisko dziecka,
d) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające: zapoznanie się z regulaminem turnieju i
akceptacją jego treści, brak przeciwwskazań dziecka do udziału w turnieju, informację o przetwarzaniu
danych osobowych oraz rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją
turnieju.

Drużyna winna składać się min. z 6 zawodników (+4 rezerwowych).
Każdy z uczestników zobowiązany jest do zapoznania oraz przestrzegania niniejszego
regulaminu oraz regulaminu obiektu, na którym rozgrywane są zawody.
VII. Sposób przeprowadzenia imprezy:

System oraz czas gry zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń.
W związku z panującą epidemią COVID-19 turnieje obywać się będą zgodnie z obowiązującymi
obostrzeniami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020, tj. m.in.:
- jednorazowo na obiekcie może przebywać maksymalnie 150 osób,
- uczestnicy turnieju są zobowiązani do dezynfekcji rąk przed turniejem (organizator zapewnia płyn do
dezynfekcji),
- osoby przebywające na obiekcie zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego, co najmniej 2
m.

VIII. Nagrody:

Dla zwycięzców (miejsca I-III) przewidziano pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
IX. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować
wszystkich uczestników przed rozpoczęciem turnieju.
2. Organizator zapewnia, obsługę sędziowską, medyczną.
3. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Kwestia takiego ubezpieczenia pozostaje wyłącznie w gestii uczestników.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
5. Podczas trwania turnieju obowiązuje Regulamin Korzystania z boisk „Orlik”.
6. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. W sprawach nie ujętych w
niniejszym regulaminie decyduje organizator.
7. Za szczególnie niesportowe zachowanie się (zachowanie określa sędzia oraz organizator) podczas meczu,
przed i po meczu organizator może podjąć decyzję o natychmiastowej dyskwalifikacji zawodnika-ów.
8. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do
odwołania turnieju.

Organizator
MOSiR Żory

