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REGULAMIN TURNIEJU

1. Organizatorzy:
 MGLKS Błonie Barwice
 Agencja Turystyczna Aga-Toma
2. Współorganizatorzy:
 Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe Partner
 Urząd Miejski w Barwicach
3. Sprawy organizacyjne:
Osoba do kontaktu:
Grzegorz Tomaszewicz, tel. 608 88 99 30, mail: biuro@aga-toma.pl
Turnieje odbędą się w hali Zespołu Szkół w Barwicach, ul. Moniuszki 12
od godziny 10:00
- organizator zapewnia sędziów KOZPN oraz opiekę medyczną
- organizator nie ubezpiecza zawodników od nieszczęśliwych wypadków
i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności
- zapewniamy obiad oraz wodę dla uczestników
- wpisowe 200 zł od drużyny, płatne przelewem na konto 79 1020 2847
0000 1102 0159 7541 (wystawiamy faktury). W treści wpisać:

Wpisowe na turniej Partner Cup 2018 – nazwę drużyny – termin turnieju
- wszelkie kwestie sporne, które wynikną w trakcie turnieju rozwiązuje
Organizator
5. Terminy, drużyny, mecze i punktacja:
 08.12.2018 – rocznik 2010
 09.12.2018 – rocznik 2008
 15.12.2018 – rocznik 2009
 16.12.2018 – rocznik 2006
- drużyny w rocznikach 2006 oraz 2008 grają systemem 4 + 1
- drużyny w roczniku 2009 oraz 2010 grają systemem 5 + 1
Maksymalna ilość zawodników w zespole - 10
W turniejach mogą brać udział dziewczęta maksymalnie rok starsze w
poszczególnych kategoriach
Mecz trwa 10 minut. Nie ma zmiany stron
- W turnieju bierze udział 10 drużyn, które zostaną podzielone na grupę
A i B. Mecze w grupach odbywają się systemem każdy z każdym,
następnie pierwsze dwa zespoły z grup zagrają w Lidze Mistrzów, dwa
zespoły z miejsc 3 i 4 w Lidze Europy. Da to możliwość gry z zespołami
o podobnych umiejętnościach. W obu grupach walczyć będą o
zwycięstwo i nagrody. Drużyny, które zajmą ostatnie miejsca w grupach
eliminacyjnych grają pomiędzy sobą o miejsca 9-10.

Punktacja
- za wygrany mecz w grupie drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt. O
miejscu w tabeli decyduje kolejno: 1) liczba punktów; 2) wynik
bezpośrednich spotkań; 3) lepszy stosunek bramek; 4) większa ilość
strzelonych bramek; 5) seria rzutów karnych
Po wyjściu z grup obowiązuje system pucharowy
Szczegółowy terminarz zostanie przedstawiony na tydzień przed
turniejem.

5. Zasady gry:
- Wymiary bramek: 3 m. x 2 m.
- Zmiany zawodników w trakcie meczu odbywają się system hokejowym
- Złośliwe faule i niesportowe zachowanie będą karane czasowym
wykluczeniem na 2 minuty
- Pozostałe przepisy są zgodne z obowiązującymi zasadami PZPN
6. Nagrody:
 rocznik 2006 oraz 2008 puchary i nagrody indywidualne
 rocznik 2009 i 2010 medale i nagrody indywidualne

7. Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych
„Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się w zgodzie
z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o
ochronie danych osobowych”

