„PODARUJ DZIECIOM SŁOŃCE 2021”
KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY
do XXV Wakacyjny Turniej Dobrych Serc w Piłce Nożnej o „PUCHAR DZIECKA”
Klimontów 2021.08.01

Nazwa drużyny:...........................................................................................
Ilość zawodników:...................
Czy drużyna posiada własne stroje:...... Kolor.........................
Kapitan zespołu:....................................................... tel...............................
Kierownik zespołu:...................................................tel................................

Kartę należy dostarczyć do dnia 30.07.2021 na adres:

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie
ul. Krakowska 6
27-640 Klimontów

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
W

KLIMONTOWIE

LUDOWY KLUB SPORTOWY KLIMONTOWIANKA
UL.

KRAKOWSKA 6
27-640 KLIMONTÓW
gok@klimontow.pl

TEL. 601760862
FAX. 015-866-18-47

http://klimontow.pl

Klimontów 01.08.2021

„PODARUJ DZIECIOM SŁOŃCE 2021”
Lista zawodników drużyny...........................................................................
zgłoszonej do XXV Wakacyjnego Turnieju Dobrych Serc w Piłce Nożnej o
„Puchar Dziecka” (wypełnić drukowanymi literami)
LP Nazwisko i Imię

Podpis
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Listę zawodników prosimy dostarczyć razem z kartą zgłoszenia drużyny
Przypominamy, iż wpisowe od zawodnika w bieżącym roku wynosi 25 zł.
Bardzo mile widziany sponsoring, proponujemy w zamian następujące korzyści sponsorskie
umieszczenie na plakatach, informacje w gazetach lokalnych o sponsorach, informacje w czasie
turnieju i ze sceny, banery i logo w okolicach sceny, możliwość rozprowadzania ulotek i gadżetów
w czasie trwania imprezy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: M-GOK Klimontów - 516086868

REGULAMIN TURNIEJU

1. Przepisy gry:
Czas gry: 2 połowy po 12 minut, bez przerwy
Ilość zawodników: 11 (10+1)
Zmiany: zmiany hokejowe
2. Punktacja:
Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt, za
przegraną 0pkt. O kolejności miejsc w grupie decyduje: większa
liczba zdobytych punktów.
Przy równej liczbie punktów decyduje kolejno:
a. wynik bezpośredniego spotkania:
• większa liczba zdobytych punktów w spotkaniach między
zainteresowanymi
• lepsza różnica bramek w spotkaniach między
zainteresowanymi
• większa liczba zdobytych bramek w spotkaniach między
zainteresowanymi,
b. lepsza różnica bramek wszystkich spotkań
c. większa liczba zdobytych bramek,
d. rzuty karne (zgodnie z punktem a)
3. System rozgrywek:
Jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
W przypadku , gdy zgłosi się 5 lub mniej drużyn, zawody rozgrywane
są systemem każdy z każdym. Na podstawie rozegranych meczy i
punktacji 2 pierwsze walczą o I miejsce, 3 i 4 drużyna o III miejsce.
W przypadku, gdy zgłosi się 6 lub więcej drużyn, zawody rozgrywane
są systemem grupowym (każdy z każdym w grupie). O przydziale do
jednej z dwóch grup decyduje losowanie. Zwycięzcy grup grają mecz
o pierwsze miejsce, drużyny które w swoich grupach zajmą drugie
miejsca grają mecz o trzecie miejsce.
4. Sędzia:
Sędzia może udzielić kar dyscyplinarnych (opuszczenia boiska) w
wymiarze 2 lub 5 minut włącznie z usunięciem zawodnika na stałe z
meczu.
5. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
6. O kwestiach nieuregulowanych decyduje Organizator.

