Turniej Mini Piłka Nożna 2 na 2
W ramach obchodów 100 Rocznicy Święta Niepodległości
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”
Miejsce:
78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38 (Hala Milenium – Boiska do Mini Piłki)
Termin:
10 – 11 listopada 2018
Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg
Cel turnieju:
- popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży,
- zachęcanie do udziału w zorganizowanych imprezach sportowych,
- przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego
trybu życia.
Warunki uczestnictwa:
- warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie drużyny do dnia 06.11.2018 r.,
- zgłoszenia zawodników będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres:
rafallasecki@interia.pl lub SMS pod numerem +48 503 044 535,
- w zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny, nazwiska i imiona zawodników,
nazwisko opiekuna drużyny,
- w turnieju biorą udział drużyny dwuosobowe,
- mecze rozgrywane będą w hali Milenium (boiska do mini piłki),
- turniej rozgrywany będzie w kategoriach wiekowych:
- 10.11 /sobota/ - Kategoria wiekowa: (rocznik 2011 i młodsi) godz. 10.00-14:00
- 10.11 /sobota/ - Kategoria wiekowa: (rocznik 2012 i młodsi) godz. 15.00 -18:00
- 11.11 /niedziela/ - Kategoria wiekowa: (rocznik 2009 i młodsi) godz. 10.00-14:00
- 11.11 /niedziela/ - Kategoria wiekowa: (rocznik 2013 i młodsi) godz. 15:00-18:00
- weryfikacja drużyn na 30 minut przed rozpoczęciem turniejów.
Przepisy gry:
- czas gry oraz system rozgrywania turnieju zostanie ustalony na podstawie liczby
zgłoszonych drużyn.
- sędzia spotkania w przypadku niestawienia się drużyny oczekuje 3 minuty, po
czym decyduje przyznanie walkowera 0:3 drużynie nieobecnej.
- punktacja:
zwycięstwo – 3 punkty; przegrana – 1 punkt; walkower – 0 punktów (0:3).
Nagrody:
- trzy pierwsze zespoły otrzymają medale i drobne upominki,
Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie
poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu biorących udział w rozgrywkach

zawodników. Drużyny i zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie oraz
zobowiązują się, że nie będą wnosić żadnych roszczeń z tytułu poniesionej szkody.
Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych oraz
wykorzystania wizerunku zawodników/czek (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady z
przebiegu imprezy) wyłącznie działaniach marketingowych ( zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133, poz.883).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
We wszystkich spornych sytuacjach, interpretacja należy do organizatora.
Informacji udziela:
Wojciech Gall, tel +48 788 671 395, e-mail: w.gall@mosir.kolobrzeg.pl
informacje na stronie: www.sport.kolobrzeg.pl ,

