Kraków, dnia 3 kwiecień 2017 r.

Komunikat Organizacyjny nr 1

REGULAMIN
TURNIEJU FUTSALU PRACOWNIKÓW UCZELNI WYŻSZYCH -

"NATURALNIE FUTSAL …"
ORGANIZOWANEGO W RAMACH XVII FESTIWALU
NAUKI I SZTUKI W KRAKOWIE
1. Cel turnieju:
- krzewienie kultury fizycznej w środowisku akademickim,
- popularyzacja piłki nożnej w środowisku akademickim,
- integracja środowiska akademickiego,
- promocja uczelni krakowskich,
2. Organizator:
- organizatorem turnieju jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie wraz z pozostałymi uczelniami Krakowa biorącymi
udział w Festiwalu Nauki i Sztuki 2017.
3. Termin:
- turniej zostanie rozegrany w terminie od 23.04.2017r. do 22.05.2017r.,
kalendarz spotkań oraz system rozgrywek zostanie podany i przesłany
w komunikacie nr 2 niezwłocznie po zamknięciu listy zgłoszeń.
4. Miejsce:
- hala sportowa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. 29 listopada;
finał - Tauron Arena Kraków.
5. Zgłoszenia:
- termin zgłoszeń do 13.04.2017 r.,
- Uczelnia może zgłosić nie więcej niż dwie drużyny męskie składające się
maksymalnie z 14 zawodników,
- zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową pod adresem csir@up.krakow.pl
z dopiskiem „ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU FUTSALU”,
- w zgłoszeniu prosimy podać nazwę Uczelni, imię i nazwisko opiekuna/trenera
drużyny wraz z kontaktem telefonicznym i mailowym,
- w turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie etatowi pracownicy Uczelni .
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6. Zasady rozgrywania turnieju:
Turniej zostanie rozegrany w dwóch etapach:
 Etap I – eliminacyjny:
Etap eliminacyjny zostanie rozegrany dnia 23.04.2017r. od godz.12.00
w hali UR przy ul.29 listopada 56.
Obowiązuje system gry "każdy z każdym"
Czas gry: 2x10 min z 1minutowa przerwą.
Do rundy finałowej awansują cztery najlepsze drużyny.
 Etap II – finałowy:
Finały zostaną rozegrane dnia 22.05.2017r. w Tauron Arenie Kraków.
Zespoły, które zajmą miejsca 1 i 2 w fazie eliminacyjnej zagrają w finale o
pierwsze miejsce. Zespoły, które w fazie eliminacyjnej zajmą miejsca 3 i 4
zagrają w fazie finałowej o trzecie miejsce.
Czas gry: 2x15 min z 2 minutową przerwą
7. Dodatkowe informacje:
- przed rozpoczęciem rozgrywek należy dostarczyć do organizatora listę
imienną z pieczątką Uczelni oraz podpisem władz Uczelni i opiekuna grupy
/zał. nr 1/ – do pobrania ze strony www.csir.up.krakow.pl, oraz oświadczenie
każdego z uczestników – osoby fizycznej, o stanie zdrowia pozwalającym na
udział w turnieju /zał. nr 2/ – do pobrania ze strony www.csir.up.krakow.pl
- w turnieju obowiązywać będą uproszczone przepisy gry w futsal
stanowiące /zał. nr 3/, do pobrania ze strony www.csir.up.krakow.pl .
8. Nagrody i wyróżnienia:
- drużynowo miejsca 1-4 puchary, medale oraz dyplomy,
- wyróżnienia indywidualne dla (najlepszego zawodnika turnieju, najlepszego
bramkarza, króla strzelców) - dyplomy oraz statuetki.
9. Odpowiedzialność za uczestników turnieju ponosi zgłaszający.
10. Postanowienia końcowe:
- organizator zapewnia opiekę medyczną,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
w szatniach oraz w obiektach sportowych, w których rozgrywany jest turniej,
- organizator zapewnia wodę mineralną dla wszystkich uczestników turnieju,
- uczestnicy przyjeżdżają na miejsce rozgrywania zawodów na własny koszt.
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