ZAŁOŻENIA ORAZ REGULAMIN
GRAND PRIX OBORNIK W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ 2019/2020
1. ZAŁOŻENIA
1) Organizatorem Grand Prix Obornik w Piłce Nożnej Halowej zwanej dalej GPX Obornik
jest Obornickie Centrum Sportu ul. Objezierska 2 64-600 Oborniki tel. 61 29 60 906
2) Celem GPX Obornik jest:
a) udostępnienie młodzieży i dorosłym infrastruktury sportowej w celu
aktywnego spędzania czasu i rozwoju fizycznego
b) wywołanie zainteresowania aktywnością fizyczną
c) popularyzacja aktywnego stylu życia
d) popularyzacja piłki nożnej
e) promocja zdrowia poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego
3) Organizacja GPX Obornik:
a) GPX Obornik składa się z czterech turniejów, trzy pierwsze turnieje są
turniejami kwalifikacyjnymi, czwarty turniejem finałowym
b) do każdego turnieju kwalifikacyjnego może zgłosić się maksymalnie dziesięć
drużyn, turniej prowadzony będzie każdorazowo w dwóch niezależnych
grupach po 5 drużyn każda
c) przydział do grupy turniejowej odbędzie w wyniku losowania, dokonanego
przez organizatorów
d) w turnieju finałowym weźmie udział 6 drużyn, które zdobyły największą ilość
punktów w turniejach kwalifikacyjnych
e) aby wziąć udział w turnieju finałowym drużyna nie ma obowiązku brać udział
we wszystkich turniejach kwalifikacyjnych
f) drużyny będą otrzymywać punkty w zależności od zajętego miejsca w
turnieju:
 I miejsce 5pkt
 II miejsce 4pkt
 III miejsce 3pkt
 IV miejsce 2 pkt
 V miejsce 1pkt
g) o udziale decyduje kolejność zgłoszeń
h) za drużynę zgłoszoną do turnieju uznaje się drużynę, która dokona zgłoszenia
na adres ocs@oborniki.pl w wyznaczonym terminie oraz dokona wpisowego
w kwocie 100,00 zł (koszt jednego turnieju) na rachunek Obornickiego
Centrum Sportu 67102041280000110200069252, terminem decydującym o
przyjęciu jest data wpływu środków na rachunek OCS, w tytule należy podać:
GPX Obornik datę turnieju oraz nazwę drużyny
i) opłata nie podlega zwrotowi, chyba, że drużyna dokona wpłaty i z powodu
braku miejsc nie zostanie zakwalifikowana do turnieju

2. REGULAMIN HLPN
1) Miejsce i terminy:
a) GPX Obornik rozgrywane jest w okresie od listopada 2019r. do końca
kwietnia 2020r. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo zmiany
terminu z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od organizatora.
b) turnieje rozgrywane będą w soboty lub niedziele. Informacja o terminarzu
poszczególnych turniejów zamieszczana będzie na www.ocs.oborniki.pl
c) mecze rozgrywane są w hali Obornickiego Centrum Sportu
w Obornikach przy ul. Obrzyckiej 88
2) Uczestnictwo:
a) drużyny zgłaszają się do GPX Obornik zgodnie z zasadami określonymi w
pkt.1
b) w GPX Obornik mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie
c) osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w GPX Obornik za zgodą rodziców,
prawnych opiekunów. Zgodę na uczestnictwo należy potwierdzić na
formularzu przygotowanym przez organizatorów. Jednocześnie ustala się, że
osoba niepełnoletnia powinna w dniu rozpoczęcia rozgrywek mieć
ukończone 16 lat
d) w GPX mogą uczestniczyć tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań
zdrowotnych i lekarskich
e) każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem
rozgrywek, regulaminem obiektów sportowych na których odbywają się
rozgrywki
f) w celu weryfikacji zawodników organizator może zażądać przedstawienia
w dniu rozgrywek dokumentu tożsamości
g) drużyny składają się max z 10 zawodników.
h) zawodnicy mogą w trakcie trwania rozgrywek być jednocześnie czynnymi
zawodnikami klubów i stowarzyszeń, uczestniczących w rozgrywkach
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
i) Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Zawodnicy zobowiązani są
do ubezpieczenia w własnym zakresie.
j) Zawodnicy mogą reprezentować w każdym kolejnym turnieju barwy różnych
drużyn, jednak w turnieju finałowym zawodnik może wziąć udział tylko w
drużynie, której barwy reprezentował w trzecim turnieju kwalifikacyjnym
3) Przepisy gry: według oddzielnego załącznik stanowiącego integralną część
regulaminu
4) Postanowienia końcowe:
a) interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
b) organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego
c) organizator podczas rozgrywek zapewnia zaplecze szatniowo-sanitarne
d) organizator zapewnia podczas trwania spotkań opiekę medyczną
i obsadę sędziowską
e) organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia
lub skradzione podczas rozgrywek

f)

organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania
rozgrywek o czym poinformuje uczestników GPX Obornik
g) kapitan drużyny, wyznaczona osoba dokonująca zgłoszenia do rozgrywek
odpowiada za szkody materialne wyrządzone przez drużynę w trakcie
trwania rozgrywek
h) obowiązuje polskie nazewnictwo drużyn
i) za nieprzestrzeganie regulaminu obiektu, regulaminu rozgrywek oraz
niesportowe zachowanie organizator ma prawo drużynę wykluczyć
z rozgrywek
j) organizator informuje uczestników rozgrywek o terminarzu oraz innych
aktualnościach
dotyczących
rozgrywek
za
pośrednictwem
www.ocs.oborniki.pl
k) protesty przyjmowane są w biurze Obornickiego Centrum Sportu
ul. Objezierska 2 w Obornikach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00

