KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Dnia Dziecka na sportowo
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
„Żaki Rządzą - 2022r.”
28 maj 2022r.
pod Patronatem Prezydenta
Miasta Bielska-Białej
Jarosława Klimaszewskiego
 ORGANIZATORZY:
-

Gmina Bielsko-Biała
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wydział Edukacji i Sportu

 TERMIN I MIEJSCE:
Data: 28 maj 2022 r.
Miejsce: KS „Orlik” ul. Juliusza Słowackiego 28b, / Bielsko-Biała (Park Słowackiego /
Godzina:
- 9.00-9.30 - weryfikacja drużyn:
-

9.30-9.45 - odprawa techniczna
9.50 - uroczyste otwarcie turnieju

-

10.00 – początek turnieju

 WARUNKI UCZESTNICTWA:
-

w turnieju wezmą udział drużyny składające się z dzieci rocznik 2012-2014 -reprezentujących szkoły
z klas I -III, które zgłoszą swój udział do 15.05.2022r. na mail: zapisy@bbosir.bielsko.pl
turniej zostanie rozegrany bez podziału na grupy wiekowe i bez podziału na chłopców i dziewczęta
reprezentacja szkoły - składa się z minimum 6 zawodników
każdy zespół biorący udział w turnieju powinien mieć opiekuna, który będzie jednocześnie osobą do
kontaktu bezpośrednio przed i w czasie trwania turnieju / opiekunem drużyny może być również jeden
z rodziców /

 UWAGI REGULAMINOWE:
a)
b)
c)
d)
e)

gra toczyć się będzie na 2 boiskach ze sztuczną nawierzchnią trawiastą
wymiary boisk: 30m x 26m
system rozgrywek i czas gry zostanie ustalony na podstawie ilości zgłoszonych drużyn
punktacja w rozgrywkach eliminacyjnych: zwycięstwo - 3 pkt. remis - 1 pkt. porażka - 0 pkt.
o kolejności w tabeli rozgrywek eliminacyjnych decyduje kolejno:
- większa ilość zdobytych punktów
- wynik bezpośredniego spotkania
- korzystniejsza różnica bramek
- większa ilość zdobytych bramek
f) turniej zostanie rozegrany piłkami nr 4 lite
g) ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów turnieju

 NAGRODY:
-

pamiątkowe koszulki oraz medale okolicznościowe dla wszystkich zawodników biorących udział
w turnieju piłki nożnej
pamiątkowe puchary i dyplomy dla każdej szkolnej drużyny

 OBSŁUGA TURNIEJU:
-

koordynatorzy : BBOSiR,
biuro turnieju: BBOSiR,
obsługa sędziowska: wolontariusze z LKS Zapora, BBOSiR

 PARTNERZY WYDARZENIA:
-

Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Wydział Edukacji i Sportu UM w Bielsku-Białej
lokalne media
sponsorzy

* Organizatorzy zapewniają napoje dla uczestników turnieju oraz opiekę medyczną.
Płatny catering oraz inne dodatkowe atrakcje dla dzieci i dorosłych będą dostępne w ramach
organizowanych w tym dniu w Parku Słowackiego i hali namiotowej XXIX Dni Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego

