
REGULAMIN II ŚWIĄTECZNEGO TURNIEJU HALOWEGO ALPN 2015 
 
 
1. Nazwa: II Świąteczny Turniej Halowej Piłki Nożnej dla Drużyn i Zawodników ALPN 2015 
2. Organizator: Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 
3. Miejsce turnieju: Hala Sportowa przy G-2 w Bieruniu, ul. Szarych Szeregów 15. 
4. Data turnieju: 12-13.12.2015 r. 
5. Wpisowe za udział w turnieju: 100 zł od drużyny (pozostałe koszty pokryją wpłaty z nałożonych kar i walkowerów za 

sezony 2015). Wpisowe do Turnieju należy wpłacić w dniu turnieju, na 30 minut przed jego rozpoczęciem.  
6. Turniej przeznaczony jest dla drużyn i zawodników, którzy w sezonie 2015 brali udział w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Piłki 

Nożnej w Bieruniu (zawodnik musiał być zgłoszony do rozgrywek ALPN 2015 na karcie zgłoszeniowej danej drużyny). 
7. W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy są lub byli zrzeszeni w rozgrywkach PZPN na sezon 2015/2016.  
8. W przypadku dostarczenia do organizatora turnieju (dokumenty mogą być składane tylko przez osoby biorące udział w 

turnieju) w terminie do dnia 13.12.2015 r. dokumentów stwierdzających naruszeniu pkt 6. 7 niniejszego regulaminu organizator 
zweryfikuje tabelę rozgrywek i wyciągnie stosowne konsekwencje: 
 odebranie pucharu, nagród, 
 zawodnik i drużyna w stosunku do której stwierdzono naruszenie pkt. 6 i 7 nie zostanie dopuszczona przez okres 2 lat do 

żadnych imprez sportowych i piłkarskich organizowanych przez BOSiR Bieruń z rozgrywkami ALPN włącznie. 
9. Turniej będzie uważało się za rozegrany oraz nie będzie się zmieniać wyników. 
10. Gdy naruszenie pkt. 6 i 7 zostanie stwierdzone podczas trwania zawodów drużyna nie zostanie sklasyfikowana, a wyniki 

zostaną wykreślone z tabeli.  
11. Kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie można odebrać w Bieruńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Turystyczna 1, pok. 35,  

pobrać ze strony internetowej www.ligapowiatowa.pl lub www.bosir.bierun.pl 
Zgłoszenia drużyn do turnieju przyjmowane będą tylko na ORYGINALNYCH KARTACH ZGŁOSZENIOWYCH ! 

12. Drużyna może zgłosić maksymalnie 15 zawodników. Zawodnik może być zgłoszony tylko w jednej drużynie. 
13. Skan kompletnej i podpisanej przez wszystkich zawodników karty zgłoszeniowej drużyny należy przesłać na adres: 

sport@bosir.bierun.pl lub złożyć osobiście w siedzibie BOSiR do dnia: 9.12.2015 r. do godz. 12.00  
14. Obowiązuje obuwie sportowe na kauczukowej płaskiej jasnej podeszwie (HALÓWKI!) Niedopuszczalne są buty typu 

"Szutrówki/Turfy". Zawodnicy nie posiadający wymaganego obuwia nie będą dopuszczeni do turnieju. 
15. Każdy pełnoletni zawodnik biorący udział w turnieju musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze 

zdjęciem i w przypadku weryfikacji danej osoby lub zaistniałej sytuacji spornej okazać go na żądanie organizatora. 
16. Na płycie boiska mogą znajdować się tylko i wyłącznie zawodnicy, trener, lekarz lub masażysta (z uprawnieniami). Osoby te 

również muszą posiadać obuwie zmienne. 
17. Wszelkie skaleczenia, urazy, kontuzje itp. należy niezwłocznie zgłaszać organizatorowi turnieju.  

Osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu zobowiązana jest zgłosić się do zakładu opieki medycznej w dniu, w którym 
uległa kontuzji. 
Zastosowanie się do w/w informacji jest warunkiem dalszego roszczenia odszkodowania od Ubezpieczyciela z tytułu 
poniesionego uszczerbku na zdrowiu. 

18. Organizator zapewnia: 
- opiekę medyczną nad zawodnikami oraz ubezpieczenie zawodów od NNW, 
- wody mineralne, 
- puchary dla najlepszych drużyn. 

19. Boisko ma wymiary 20 x 40 m.,  bramki  2x3 m. Liczba zawodników w grze: 4 + bramkarz, zmiany hokejowe. 
20. System rozgrywek oraz czas gry będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn i określi go organizator turnieju. 
21. Ew. losowanie grup odbędzie się u organizatora: Bieruń, ul. Turystyczna 1, pok. 35, w dniu: 9.12.2015 r. o godz. 13.00  
22. O meczach w grupach każda drużyna zostanie powiadomiona telefonicznie. 
23. W przypadku rozgrywek grupowych o wyjściu do dalszych rozgrywek decydują: 

a. większa ilość zdobytych punktów, 
b. korzystniejszy bilans bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 
c. korzystniejsza różnica bramek, 
d. większa ilość zdobytych bramek, 
e. w przypadku rozgrywania turnieju systemem pucharowym przy remisie następują rzuty karne (po 3, potem do 

rozstrzygnięcia). 
24. Obowiązują przepisy halowej piłki nożnej. 
25. Kary: Żółta kartka - 2 minuty. Czerwona kartka - 5 minut. Wykluczenie zawodnika z całego turnieju nastąpi w przypadku 

popełnienia innego rodzaju czyn, który sędzia zakwalifikuje jako wybitnie niesportowe zachowanie. 
26. Sprawy różne: 

 sprawy sporne rozstrzyga organizator tylko w dniu imprezy, 
 złożenie u organizatora karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu turnieju oraz regulaminu 

obiektu sportowego, 
 zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na 

wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych, 
 niesportowe zachowanie (bójka, zamiar uderzenia, uderzenie, wyzwiska) będzie skutkowało usunięciem zawodnika z 

turnieju oraz niedopuszczeniem do wszystkich innych rozgrywek sportowych i piłkarskich organizowanych przez BOSiR w 
roku 2016. 


