Fundacja „Pomaluj mi świat”
Ul. Cicha 7, 55-200 Oława
Tel. 731998456, email: biuro@pomalujmiswiat.pl, www.pomalujmiswiat.pl

REGULAMIN DOLNOŚLĄSKA LIGA FUTSALU OSÓB Z

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

„FUTSAL MASTERS ON II”
§1
CEL LIGI
Celem niniejszej Ligi jest:
1. Popularyzacja piłki nożnej wśród osób z niepełnosprawnościami i lokalnej społeczności;
2. Możliwość czynnego uprawiania sportu osób z niepełnosprawnościami;
3. Integracja środowiskowa między osobami z niepełnosprawnościami i lokalną społecznością.
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2.
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4.

§2
OGÓLNE INFORMACJE
Organizatorem Turnieju jest Fundacja „Pomaluj mi świat”;
Liga zostanie rozegrana w dwóch obiektach: Hali Sportowej w Gać oraz Centrum Sportu i
Rekreacji w Jelczu-Laskowicach od 21 maja do 8 sierpnia 2019r.;
Turniej finałowy zostanie zorganizowany na terenie Hali sportowej Centrum Sportu i Rekreacji
w Jelczu-Laskowicach w terminie: 30 sierpnia 2019 r.;
Dni rozgrywania spotkań: piątek w godz. 10.00 – 14.00.

§3
ZASADY UCZESTNICTWA W LIDZE
1. W turnieju mogą uczestniczyć tylko osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa
dolnośląskiego za pośrednictwem Ośrodków Wsparcia;
2. Zgłoszenie do gry odbywa się na podstawie listy zgłoszeniowej (załącznik nr 1), którą można pobrać
w siedzibie organizatora: ul, Cicha 7 w Oławie lub na oficjalnej stronie internetowej:
www.pomalujmiswiat.pl;
3. Drużyny mogą zostać zgłoszone tylko za pośrednictwem Ośrodków Wsparcia dla osób z
niepełnosprawnościami z terenu województwa dolnośląskiego;
4. Dokładnie wypełnione zgłoszenie (załącznik nr 1) należy przesłać na adres:
biuro@pomalujmiswiat.pl lub złożyć osobiście w siedzibie organizatora do dnia 18 maja 2019r. Do
godz. 15.00. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie zostaną rozpatrzone.
5. Liczba drużyn biorących udział w turnieju jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Za każdą drużynę odpowiedzialny jest kierownik Ośrodka lub kapitan zespołu.
7. Oficjalne losowanie drużyn celem stworzenia schematu gier odbędzie się dnia 19 maja 2019r. o
godz. 10.00 w siedzibie organizatora
8. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania niniejszego regulaminu i
PRZEPISÓW – FUTSAL MASTERS ON II – patrz załącznik nr 2. (Przepisy gry dostosowane do potrzeb
w/w turnieju są dostępne na stronie internetowej organizatora lub w siedzibie organizatora).
9. Koszty przygotowania i przeprowadzenia turnieju ponosi organizator.
10. Zawodnik zgłoszony w jednym zespole nie może grać w innym.
11. Na ławce rezerwowych mogą przebywać tylko osoby umieszczone na listach zgłoszeniowych.
12. Organizator nie pobiera żadnych opłat od uczestników Ligi.
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§4
SYSTEM ROZGRYWANIA LIGI
1. W Lidze uczestniczy max. 8 drużyn.
2. Jedna drużyna może liczyć max. 10 zawodników w tym 1 bramkarz.
3. Liga rozgrywana jest systemem mieszanym, w pierwszej części gra będzie się odbywała
w grupach /każdy z każdym/ a w drugiej części systemem turniejowym (mecze o miejsca od 7 do 1).
W przypadku remisu o dalszej grze decydują rzuty karne.
4. W Lidze obowiązują przepisy futsalu, skrócone przez jej organizatorów.
5. Mecze rozgrywane są piłkami do futsalu (rozm.4).
§5
UBIÓR ZAWODNIKÓW
1. Każda drużyna powinna posiadać jednolite stroje w szczególności koszulki (w przypadku braku
jednakowych koszulek organizator zapewni drużynie kamizelki w jednakowym kolorze)
2. Osoby nie posiadające właściwego stroju sportowego (szczegóły w zał. nr 2) nie zostaną
dopuszczone do udziału w turnieju.
§6
PUNKTUALNOŚĆ
1. Drużyna, która nie przybędzie w wyznaczonym terminie na swój mecz, bez względu na okoliczności
zostanie zdyskwalifikowana i jej udział w Lidze zakończy się.
§7
NAGRODY
1. Dla drużyny, które zajmie 1 miejsca oraz dla zawodnika, który zdobędzie w Lidze największą ilość
bramek organizator zapewnia nagrody.
§8
UBEZPIECZENIE
1. Organizator nie ubezpiecza uczestników Ligi.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje powstałe podczas udziału
w Lidze.
§9
UWAGI KOŃCOWE
1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i zasad gry grozi kara dyskwalifikacji z rozgrywek lub walkower. Karę
orzeka organizator.
2. W sprawach spornych interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
4.Wszelkie pytania związane z organizacją turnieju należy kierować na adres: biuro@pomalujmiswiat.pl
5. Wszystkie informacje dotyczące turnieju zamieszczone będą na stronie: www.pomalujmiswiat.pl
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