REGULAMIN
„XIV Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych
w Halowej Piłce Nożnej „5”
eliminacje strefy północno-zachodniej

1. ORGANIZATOR
Urząd Miasta i Gminy Września,
Wrzesińskie Obiekty Sportowo Rekreacyjne we Wrześni
2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
a) eliminacje odbędą się w dniach 26 - 27 marca 2010 roku w hali sportowej
Gimnazjum Nr 2 we Wrześni, ul. Słowackiego 41.
Celem eliminacji jest wyłonienie 6 najlepszych zespołów, które uczestniczyć
będą w turnieju finałowym Mistrzostw Polski w Brennej.
b) finał odbędzie się w dniach 14 - 16 maja 2010 roku w Brennej.
3. UCZESTNICTWO:

a) w mistrzostwach mogą uczestniczyć:
−

etatowi pracownicy samorządowi ( którzy ukończyli 30 lat - rocznik 1980
i

starsi

)

po

okazaniu

dowodu

osobistego

i

zaświadczenia

o

pracy,

zatrudnieni w Urzędzie Miasta, Gminy od co najmniej 1/2 roku przed datą
turnieju finałowego w Brennej tj. od 1 listopada 2009 roku,
−

radni ( którzy ukończyli 30 lat – rocznik 1980 i starsi ) - na podstawie
zaświadczeń o wyborze do Rady,

−

pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych ( którzy ukończyli 30 lat –

rocznik 1980 i starsi ).
b) na boisku może występować dwóch zawodników poniżej określonego w pkt.
a

limitu wieku.

c) treść punktu a dotyczy również Starostw i Urzędów Marszałkowskich, które
mogą wystawić własne reprezentacje
d) punkt a nie dotyczy Starostów, Prezydentów Miast, Burmistrzów, Wójtów i ich
zastępców oraz Skarbników.
e) w rozgrywkach nie mogą brać udziału pracownicy Urzędów Marszałkowskich,
Starostw, Miasta i Gminy, którzy są zgłoszeni w Okręgowych

Związkach Piłki

Nożnej, są czynnymi zawodnikami klubów I, II, III, IV, V ligi polskiej dotyczy
to również zawodników biorących udział w rozgrywkach I, II i III ligi piłki
halowej i mają mniej niż 40 lat (nie dotyczy pozostałych klas rozgrywkowych).
- za weryfikacje odpowiedzialni są organizatorzy stref,
- zawodnicy nie zweryfikowani w strefie nie mają prawa udziału w finale
w Brennej.
f)

umieszczenie na liście zgłoszeń zawodników, którzy nie spełniają warunków

regulaminu powoduje wykluczenie drużyny bez zwrotu kosztów wpisowego.
g) istnieje możliwość wystawienia wspólnej drużyny złożonej z zawodników z dwóch
sąsiadujących ze sobą gmin (poniżej 20 tys. mieszkańców).
4. PRZEPISY
Obowiązują przepisy FIFA dla piłki nożnej halowej, oprócz czasu gry i wymiarów
boiska.
5. SPRZĘT SPORTOWY
Wszystkie drużyny obowiązuje posiadanie w trakcie rozgrywek:
- obuwia halowego,
- komplet strojów z numerami,
- opaski kapitana drużyny.
6. UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenia drużyny dokonuje delegujący i odpowiada za zdolność zawodników

do gry w piłkę nożną, badania zawodników lub oświadczenia zawodników.
7. NAGRODY
6 najlepszych drużyn z strefy otrzymuje prawo uczestnictwa w finale w Brennej.
Zawodnicy trzech najlepszych drużyn otrzymają medale. Sześć najlepszych
drużyny eliminacji uhonorowane zostaną pucharami i dyplomami. Najlepszy strzelec
i najlepszy bramkarz zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

8. ZGŁOSZENIA
a) Zgłoszenia do turnieju w terminie do 15 marca 2010 roku na załączonym druku
„ZGŁOSZENIE”.
b) Warunkiem uczestnictwa jest wpisowe do turnieju w wysokości 800,00 zł od
drużyny do 10 osób + 80 zł za każdą dodatkową osobę (drużyna może liczyć
maksymalnie 12 osób),przekazane na konto:
Urząd Miasta i Gminy ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
PBS Września,Nr rachunku 68 9681 0002 0011 1474 0179 5820
z dopiskiem:
„PARTYCYPACJA W KOSZTACH MISTRZOSTW POLSKI W PIŁCE HALOWEJ”
w terminie do 15 marca 2010 r.
c) Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
Organizatorzy: Krzysztof Murlik tel. (061) 640-39-01.
e-mail: krzysztof.murlik@wrzesnia.pl
Agnieszka Matuszak tel. (061) 640-39-02,
e-mail: agnieszka.matuszak@wrzesnia.pl
d) Rezerwacja noclegów i wyżywienia we własnym zakresie (wykaz miejsc
noclegowych w załączeniu)
Szczegółowy terminarz i system rozgrywek podamy w terminie do dnia
20 marca 2010 r. ( uzależniony jest od ilości drużyn zgłoszonych do turnieju ).

