OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W KLECZEWIE
ZAPRASZA NA

VIII Grand Prix w Piłce Nożnej Zakładów Pracy
o Puchar Burmistrza GiM Kleczew
1. Cel organizacji ligi
- popularyzacja piłki nożnej wśród osób pracujących.
- integracja środowisk pracowniczych.
2. Organizator
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie
3. Miejsce i termin
Hala Widowiskowo – Sportowa w Kleczewie ul. Białobrodzka 33.
19.11.2017r. godz. 10:00
4. Uczestnictwo:
Zasady zgłaszania drużyn do cyklu Grand Prix:
- drużyna zostaje zgłoszona na dołączonej liście startowej – max. 12 osób
przed I turniejem (nie ma możliwości zmian; tylko osoby zgłoszone mogą brać
udział w pozostałych turniejach).
UWAGA – w składzie drużyny mogą występować maksymalnie trzy osoby
zrzeszone w klubach sportowych. Dla zachowania porządku i niepotrzebnych
niejasności, przy zgłoszeniu list prosimy o zaznaczenie osób które są zrzeszone w
klubach sportowych.
Lista musi posiadać potwierdzenie kadrowej lub osoby na stanowisku kierowniczym
(właściciela firmy lub zakładu).
- nie ma ograniczeń, co do wieku zawodnika oraz miejsca jego zamieszkania.
5. Regulamin turnieju:
Organizator przewiduję sześć turniejów: pięć na hali sportowej i jeden na boisku
„Orlik”. Daty kolejnych turniejów zostaną podane w późniejszym terminie na
stronach internetowych OSiR i Gminy Kleczew. System rozgrywek „każdy z
każdym” lub w grupach, czas trwania spotkania w zależności od ilości zgłoszonych
drużyn, na boisku o wymiarach 40m X 20m, bramki o wymiarach 3m × 2m, gra bez
pozycji spalonej. Drużyna składa się z 5 zawodników + bramkarz oraz 6
rezerwowych. Na hali obowiązuje obuwie sportowe o jasnej podeszwie. Pozostałe
przepisy zgodne z przepisami PZPN.

6. Punktacja:
Za wygrany mecz drużyna zwycięska otrzymuje 3 punkty, a w przypadku remisu obie
drużyny otrzymują po 1 punkcie. Zwycięzcę turnieju wyłoni zestawienie końcowej
tabeli. W przypadku takiej samej liczby punktów o miejscu zadecyduje bezpośredni
pojedynek pomiędzy tymi drużynami. O zwycięstwie w generalnej klasyfikacji
zadecyduję suma zdobytych punktów przez drużynę we wszystkich turniejach.
I miejsce
- 100 pkt.
II miejsce
80 pkt
III miejsce
60 pkt
IV miejsce
- 50 pkt
V miejsce
40 pkt
VI mijsce
30 pkt
VII miejsce - 25 pkt
VIII miejsce 20 pkt
IX miejsce
15 pkt
X miejsce
10 pkt
5. Nagrody
Za punktację końcową puchary i dyplomy okolicznościowe.
6. Opiekę medyczną podczas trwania turnieju zapewnia organizator.
7. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za wynikłe podczas
turnieju wypadki, uszkodzenia oraz przedmioty pozostawione w szatni.
8. Ubezpieczenie indywidualne zawodnika załatwia się we własnym zakresie.
9. Więcej informacji pod numerem 601 539 601 – dyr Daniel Bednarek

ORGANIZATOR
Daniel Bednarek

LISTA ZGŁOSZENIOWA DLA DRUŻYNY UCZESTNICZĄCEJ W
VIII GRAND PRIX ZAKŁADÓW PRACY W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ

Drużyna ………………………………………………………………….
L.p

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Podpis zawodnika
(potwierdzający dobry stan zdrowia)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Niniejszym potwierdzam, że w/w osoby są zatrudnione na etacie w naszym
zakładzie pracy.
…………………………
(kadrowa, księgowa)

………………………
(dyrektor, kierownik)

* przy nazwisku osoby która jest zrzeszona w klubie sportowym prosimy postawić znak

„+”

