Regulamin imprezy pod nazwą:
MECZ PIŁKARSKI
Reprezentacja Mieszkańców Inowrocławia kontra Radni, Politycy, Urzędnicy
pod patronatem Prezydenta Miasta Inowrocławia
Dni Inowrocławia 2016
1. Cel imprezy
Celem imprezy jest uaktywnienie środowisk działaczy politycznych, radnych oraz
urzędników i pobudzenie wśród lokalnej społeczności zainteresowania zdrowym,
sportowym trybem życia.
2. Termin i miejsce imprezy
1) 12 czerwca 2016 r. (niedziela), godz. 12.00,
2) Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków przy ul. Wierzbińskiego 2.
3. Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, który prowadzi biuro zawodów - pokój
226, tel. 52 355 5355, e-mail: marketing@osir.inowroclaw.pl.
4. Program imprezy
11.15 – rozgrzewka ekip występujących w meczu,
11.30 – spotkanie z kapitanami drużyn przy stoliku sędziowskim,
11.55 – wyprowadzenie ekip na płytę boiska,
12.00 – uroczyste otwarcie meczu przez Prezydenta Miasta Inowrocławia,
12.02 – występ zespołu tanecznego,
12.07 - omówienie zasad przeprowadzenia meczu,
12.10 – rozpoczęcie meczu,
ok. godz. 14.20 – uroczyste zakończenie, wręczenie pucharów zespołom oraz
pamiątkowych dyplomów zawodnikom występującym w pojedynku.
5. Warunki uczestnictwa
W pojedynku biorą udział reprezentacje: mieszkańców Inowrocławia (zgłaszający się
indywidualnie, nie będący czynnymi zawodnikami klubów piłkarskich) oraz radnych
miasta, polityków i urzędników.
W skład drużyny radnych mogą wchodzić wyłącznie gracze będący radnymi Rady
Miejskiej Inowrocławia, radnymi Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia,
politykami lub pracownikiem Urzędu Miasta, co winno być potwierdzone
stosownym dokumentem np. legitymacją radnego. Dokument ten zawodnik musi
mieć przy sobie w celu okazania na żądanie sędziego.
W skład zespołu mieszkańców Inowrocławia mogą wchodzić wyłącznie osoby
zamieszkujące w Inowrocławiu, legitymujące się dowodem osobistym, który

zawodnik musi mieć przy sobie w celu okazania na żądanie sędziego. O przyjęciu
zawodnika do drużyny mieszkańców Inowrocławia decyduje kolejność zgłoszeń.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, że stan jego zdrowia
pozwala na udział w tej imprezie, na druku dostarczonym przez organizatora przed
rozpoczęciem

rozgrywek.

Nie

przestrzeganie

tych

warunków

skutkuje

dyskwalifikacją drużyny, nawet po zakończeniu pojedynku. W takim przypadku
zostaną zweryfikowane wyniki końcowe.
6. Zasady rozgrywania Meczu
Mecz rozgrywany będzie systemem 2 x 30 min. z 10 min przerwą. Drużyny winny
składać się

z minimum 11 osób (10 grających w polu + bramkarz). Zmiany

zawodników będą następowały „systemem hokejowym”. W pozostałych kwestiach
obowiązują przepisy PZPN.
7. Organizator zapewnia
Stroje piłkarskie oraz wodę dla uczestników.
Pamiątkowe puchary i dyplomy dla drużyn uczestniczących w meczu oraz beczkę
piwa dla zwycięskiej drużyny.
Opiekę medyczną – przez cały czas trwania imprezy dyżur będzie pełnił ratownik
medyczny.
8. Sędziowie
Sędziami pojedynku będą profesjonalni sędziowie piłkarscy, których decyzje są
ostateczne.
9. Informacje
1) informacja o turnieju zostanie przesłana do wszystkich lokalnych mediów oraz
klubów osiedlowych,
2) plakaty – obiekty OSiR, słupy KCK,
3) informacja na telebimie KCK,
4) oczekiwania w stosunku do uczestników: promocja piłki nożnej, stworzenie
reprezentacji mieszkańców oraz lokalnych polityków,
5) obowiązującym obuwiem jest miękkie obuwie sportowe z wyłączeniem „tepów”
piłkarskich (dopuszczone korkotrampki),
6) pojedynek będzie rozgrywany piłką przystosowaną do rozgrywek piłkarskich,
7) ewentualny program kulturalny – muzyka mechaniczna, występ zespołu tanecznego.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu do czasu
rozpoczęcia turnieju.
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