REGULAMIN
MINI MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ

I.

Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu.

II. Termin i miejsce rozgrywek:
07.07.2018 r. (sobota) godz. 14.00
Boisko Sportowe „ORLIK”, ul. Partyzantów 30, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

III. Cel zawodów:
a) popularyzacja różnych form sportowo-rekreacyjnych, jako aktywnej formy spędzenia wolnego
czasu,
b) aktywizacja dzieci i młodzieży w uprawianiu sportu,
c) realizacja kalendarza imprez MOSiR.

IV. Kategorie:
Uczniowie i uczennice szkół podstawowych do lat 13. Rocznik 2005 i młodsi.
W turnieju biorą udział drużyny 7 osobowe + 1 rezerwowy.

V. Uczestnictwo:
1. Niepełnoletni biorący udział w Turnieju mają obowiązek posiadania podpisanego przez opiekuna
prawnego oświadczenia Organizatora /zał. nr 1 do pobrania na stronie www.mosirkk.pl/.
2. Wszyscy Uczestnicy Turnieju są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Turnieju.
3. Zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom Organizatorów
Turnieju.

VI. System rozgrywek:
1. System rozgrywek zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych drużyn:
- grupowy,
- pucharowy.
Czas gry: 2 x 7 minut lub krótszy w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
Mecze rozgrywane będą na boisku o sztucznej nawierzchni, wymiary boiska: 56m x 26m,
bramki 5m x 2m.
Punktacja:
- zwycięstwo 3 pkt.
- remis

1 pkt.

- przegrana

0 pkt.

- walkower

0 pkt.

W przypadku dyskwalifikacji wszystkie punkty zdobyte przez drużynę ulegają unieważnieniu.
Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.

VII. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do Turnieju będą przyjmowane w dniu rozgrywek od godz. 13.00 do 13.45. (Zał. nr 2)
VIII. Nagrody:
Trzy pierwsze drużyny otrzymują drobne upominki.
IX. Postanowienia końcowe:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiłyby
przeprowadzenie Turnieju.
2. Zawodnicy biorący udział w Turnieju nie płacą wpisowego.
3. Obowiązuje strój sportowy, oraz zamienne obuwie sportowe.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w szatni.
5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu.
6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Turniejów.
Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC,
z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku
z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
7. Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu.
9. Sprawy sporne wynikłe w czasie Turnieju rozstrzyga Sędzia główny i Organizator.
10. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas obecności na
boisku i kierowanie się zasadą „Fair Play” w trakcie Turnieju.
Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kędzierzynie-Koźlu

