REGULAMIN IMPREZY SPORTOWO-PROFILAKTYCZNEJ
"Jestem czysty - gram fair-play!"
Chrzanów, 26 czerwca 2013

I. CEL ORGANIZACJI IMPREZY.
1. Propagowanie sportu jako doskonałego środka wychowawczego wśród dzieci i młodzieży.
2. Szerzenie idei fair-play - czystej gry zarówno w sporcie jak i w życiu codziennym.
3. Niesienie przesłania bycia wolnym od uzależnień.
4. Rozpowszechnianie stylu życia bez nałogów.
II. ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA.
1. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w terminie do 25 maja 2013 r. osobiście lub drogą pocztową na
adres: Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 10, 32-500 Chrzanów;
internatową na adres e-mail: powdir.chrzanow@wp.pl lub pod nr 32 646 71 88 wew. 33.
2. Maksymalna liczba zgłaszanych uczestników wynosi 15 osób plus opieka.
III. ORGANIZATORZY, MIEJSCE IMPREZY, CZAS TRWANIA.
1. Organizatorami imprezy sportowo-rekreacyjnej "Jestem czysty - gram fair-play!" jest Powiatowy Ośrodek
Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie. Współorganizatorami są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Chrzanowie oraz Power Studio w Chrzanowie.
2. Impreza składa się
A. z części konkursowej, w skład której wchodzą: turniej piłkarski "O puchar Starosty", turniej na najlepszego
strzelca piłkarskiego, pokaz układów czirliderek, boccia, konkurs wiedzy o sporcie i profilaktyce uzależnień,
indywidualne konkurencje sportowe i zręcznościowe, konkurs plastyczny;
B. z części warsztatowo-pokazowej, m.in. futbol amerykański, sztuki walki, taniec nowoczesny, fitness,
ratownictwo medyczne, profilaktyka uzależnień i in.
C. z części rekreacyjnej: mecz towarzyski "Chrzanów vs. reszta świata", posiłek dla uczestników.
3. Impreza odbędzie się 26 czerwca 2013 roku, w godz. 10.00-15.00. Konieczna wcześniejsza rejestracja
uczestników.
4. Miejscem imprezy sportowej jest kompleks sportowy przy II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 oraz POWER STUDIO w Chrzanowie.
IV. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW, ZGŁOSZEŃ UCZESTNIKÓW.
1. Biuro imprezy, w którym można dokonywać rejestracji uczestników, będzie czynne od godz. 9.00 i będzie
miało miejsce przy kompleksie boisk sportowych II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie.
2. Maksymalna ilość zgłaszanych przez Ośrodek uczestników to 15 osób plus opiekunowie grupy.
3. Każdy uczestnik imprezy powinien mieć strój oraz zamienne obuwie sportowe.
4. Dopuszcza się możliwość, aby zawodnicy brali udział w więcej niż jednej konkurencji.
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5. Każdy uczestnik imprezy powinien mieć stwierdzony przez lekarza brak przeciwwskazań do uprawiania
sportu.. Organizator nie wymaga okazywania zaświadczeń lekarskich.
6. Rozgrywki w turnieju piłkarskim będą się odbywać wg systemu pucharowego. Awans do kolejnej fazy
uzyskują najlepsze zespoły. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek.
7. Zasady rozgrywanie meczy piłkarskich:
Obowiązują przepisy FIFA z następującymi modyfikacjami:


skład drużyny:
w grze bierze udział 5 zawodników w tym bramkarz. Rezerwowi zawodnicy mogą być wprowadzeni do
gry w dowolnym czasie meczu, w czasie przerw w grze. Dopuszcza się zmiany powrotne. Zmiana
powinna być zasygnalizowana sędziemu. Sędzia daje sygnał do przeprowadzenia zmiany,



czas gry: 2 x 15 minut z przerwą 5 minut,



w przypadku remisu o wyniku meczu decyduje dogrywka, a następnie rzuty karne,



wznowienie gry może być wykonane, gdy zawodnicy przeciwnej drużyny stoją co najmniej
3 metry od piłki,



rzut karny - wykonuje się z linii pola bramkowego. Wszyscy zawodnicy oprócz bramkarza i wykonawcy
muszą stać poza polem bramkowym. Bramkarz do momentu kopnięcia piłki musi stać na linii bramkowej,



aut boczny - jest wykonywany przez podanie piłki nogą. Zawodnicy drużyny przeciwnej muszą w czasie
wykopu z autu znajdować się co najmniej 3 m od piłki. Jeżeli po wykopie z autu, żaden z zawodników nie
dotknie piłki, a ta wpadnie do bramki, to tak zdobyta bramka nie może być przez sędziego uznana,



aut bramkowy - bramkarz wznawia grę po aucie bramkowym w dowolny sposób z pola karnego,



nie obowiązuje przepis o pozycji spalonej,



nie obowiązuje zakaz podania do własnego bramkarza,



ubiór - piłkarze tej samej drużyny powinni posiadać przynajmniej koszulki w tych samych kolorach. Ta
zasada nie dotyczy bramkarza, który powinien odróżniać się od zawodników z pola gry. Organizator
zapewnia szarfy do oznakowania zawodników poszczególnych drużyn w przypadku braku dopasowania
kolorystycznego drużyn. Zabrania się gry w butach piłkarskich z wkręcanymi metalowymi korkami
o sztywnej plastikowej podeszwie,



za niesportowe zachowanie sędzia może nałożyć na zawodnika karę czasowego usunięcia z placu gry na
2 lub 5 minut, powtarzające się niesportowe zachowanie zawodnika, trenera lub opiekuna i ewidentne
łamanie zasady fair-play może być ukarane usunięciem z boiska i wykluczeniem z meczu lub w skrajnych
przypadkach z turnieju.

8. Podkład muzyczny do układu czirliderek powinien być nagrany na płycie CD w formacie Audio CD. Druga
wersja podkładu (zapasowa) może być nagrana w formacie mp3.
9. Zasady rozgrywania pozostałych konkurencji sportowych i konkursów do zapoznania się w dniu imprezy.
10. W meczu towarzyskim "Chrzanów vs. reszta świata" w drużynie gospodarzy jak i gości będą brali udział
przedstawiciele administracji samorządowej, kadry kierowniczej, wychowawczej oraz opiekuńczej Chętnych do
uczestnictwa prosimy o przygotowanie stroju oraz obuwia sportowego.
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V. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
1. Organizatorzy zapewniają napoje oraz wyżywienie w postaci głównego posiłku regeneracyjnego w czasie
trwania imprezy.
2. Koszty dojazdu, ubezpieczenia poszczególnych uczestników pokrywają Ośrodki zgłaszające ich do udziału
w imprezie.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu, na którym
odbywa się impreza.
4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
5. Uczestnicy podczas całej imprezy oraz w czasie wolnym pozostają pod wyłączną opieką osób upoważnionych
przez Ośrodki zgłaszające drużyny.
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