Regulamin „V Turnieju Piłki Halowej dla Dorosłych
o Puchar Wójta Gminy Jakubów”
1. Cel zawodów:
- popularyzacja piłki nożnej halowej w środowisku gminnym,
- propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz
rywalizacji sportowej,
- integracja środowiska lokalnego.
2. Miejsce i termin zawodów:
Turniej odbędzie się w hali sportowej Zespołu Szkół w Jakubowie w dniu
21 lutego 2016 roku o godzinie 1100 . Zgłoszenia drużyn przyjmujemy do
17 lutego 2016 roku w budynku Urzędu Gminy Jakubów w pokoju nr 1
(sekretariat).
3. Organizator:
Organizatorem zawodów jest Wójt Gminy Jakubów i Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Zasady i warunki uczestnictwa:
W turnieju mogą uczestniczyć drużyny z terenu gminy Jakubów,
reprezentujące daną miejscowość lub Straż. W skład zespołu wchodzi
8 zawodników, z czego muszą być oni w wieku:
- 18-30 lat
– 6 zawodników,
- 30 lat i więcej – 2 zawodników (z czego 1 musi być cały czas na boisku)
W drużynie występuje 4 zawodników w polu oraz bramkarz. Ilość zmian
dowolna. O wyborze grup do rozgrywek będzie decydowało losowanie
grup (w zależności od ilości zgłoszonych drużyn). Za każde spotkanie
będzie przyznawało się odpowiednią liczbę punktów, w zależności od
wyniku gry:
- zwycięstwo – 3 punkty,
- remis – 1 punkt,
- przegrana - 0 punktów.
O kolejności miejsc decyduje:
- większa liczba zdobytych punktów,
- wynik bezpośredniego spotkania,
- korzystniejsza różnica bramek,
-większa liczba bramek zdobytych.
5. Czas gry – 10 minut (2 x 5 min).
6. System eliminacji i wyłaniania zwycięzców:
Drogą losowania zespoły zostaną podzielone na grupy eliminacyjne. Do
finału awansują po dwie drużyny z poszczególnych grup.

7. Sprawy sędziowskie:
Zawody prowadzone będą przez sędziów.
8. Wymagania sędziowskie:
Obowiązują: obuwie halowe oraz strój sportowy. Na terenie hali sportowej,
(w szczególności w szatniach) obowiązuje całkowity zakaz spożywania
alkoholu i palenia.
9. Nagrody:
Zwycięska drużyna zdobywa PUCHAR WÓJTA GMINY JAKUBÓW i nagrody
rzeczowe. Pozostałe zespoły otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu.
Telefon kontaktowy:
1. Bogusław Dziedzic (25) 757 91 10 ; 600 056 421
2. Joanna Żyłkowska (25) 757 91 90
Wójt Gminy Jakubów
(-) Hanna Wocial

