Patriotyczny Turniej Halowej Piłki Nożnej
dla Grup Parafialnych Archidiecezji Katowickiej

1. Organizator zawodów:
1.1. Organizatorem zawodów jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji
Katowickiej.
1.2. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor
Skworc oraz Minister Sportu i Turystki Witold Bańka.
1.3. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Gość Niedzielny.
2. Miejsce rozgrywania Turnieju:
2.1. Turniej zostanie rozegrany w hali sportowej przy Gimnazjum nr 3 w Tychach
(ul. Borowa 123).
3. Termin rozgrywania Turnieju:
3.1. Zawody odbędą się 2 maja 2017.
3.2. Rozpoczęcie zawodów o godz. 9:00 odśpiewaniem hymnu państwowego.
3.3. Drużyny mogą rejestrować się od godz. 8:00.
4. Warunki przystąpienia do rozgrywek:
4.1. Kapitan bądź przedstawiciel drużyny zobowiązany jest zgłosić e-mailem drużynę do
22 kwietnia 2017; potwierdzeniem zgłoszenia będzie mail zwrotny. Ilość drużyn
ograniczona jest do 16. Decyduje kolejność zgłoszeń.
4.2. Uczestnikami mogą być członkowie grup parafialnych, którzy czynnie biorą udział w życiu
swojego swojej grupy oraz księża. Przedział wiekowy zawodników 15-35 lat (nie dotyczy
księży).
4.3. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie
poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu zawodników, biorących udział w rozgrywkach.
4.4. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na
uczestnictwo w rozgrywkach /wzór w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu/, osoba
niepełnoletnia bez pisemnej zgody rodziców nie będzie mogła uczestniczyć w zawodach.
4.5. Każdy z uczestników we własnym zakresie zapewnia sobie miękkie obuwie sportowe z
jasną podeszwą, przystosowane do gry na hali.
4.6. Każda drużyna powinna posiadać zbliżone kolorystycznie stroje.
4.7. Każda
drużyna
zobowiązana
jest
do
uiszczenia
opłaty
wynoszącej
100 zł (za drużynę) /płatne w dniu zawodów/.
5. Ustalenia organizacyjne:
5.1. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Zgłoszenie
jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości regulaminu.
5.2. Organizator odpowiada za udostępnienie boiska do rozgrywania meczów, udostępnienie
piłek, zapewnienie obsługi sędziowskiej.
5.3. Organizator zapewnia szatnie drużynom uczestniczącym w turnieju.
5.4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
5.5. Organizator zapewnia posiłek oraz napoje uczestniczącym w turnieju.
5.6. W przypadku przekroczenia regulaminu, w stopniu nieprzewidzianym przez Organizatora,
decyzję w sprawie podejmuje Organizator, a uczestnik dostosowuje się do decyzji.
6.3. Piłka nożna halowa:
6.3.1. Drużyna może liczyć od 5 do 8 zawodników (na boisku: 4 osoby w polu i bramkarz).
6.3.3. Szczegółowy regulamin rozgrywek w piłce nożnej halowej podany jest w załączniku.
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7. Kibice:
7.1. Zachęcamy, żeby na zawodach pojawili się kibice.
7.2. Zostanie przyznana nagroda dla parafii, która strojem i zachowaniem będzie pokazywała swoje
przywiązanie do Ojczyzny.
7.3. Udział kibiców w turnieju jest bezpłatny.
8. Losowanie grup:
8.1. Losowanie grup odbędzie się w dniu zawodów, przed rozpoczęciem rozgrywek.
9. Zgłoszenia:
9.1. Parafia może zgłosić tylko jedną drużynę, kapitan zobowiązany jest zgłosić swoją drużynę
do 22 kwietnia 2017, do godziny 24.00. Liczba drużyn jest ograniczona do 16, dlatego o
udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń
9.2. Kapitan drużyny jest zobowiązany w dniu zawodów dostarczyć imienną listę zawodników
podpisaną przez proboszcza. /wzór w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu/
9.3. Zgłoszenia /wzór w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu/ oraz wszelkie pytania
prosimy wysyłać na adres: ksm.katowice@gmail.com. Odpowiedź na wysłanego maila
będzie potwierdzeniem zgłoszenia. Pytania można także kierować do Łukasza Fenisza,
tel.: 501277662.
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