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NKTurniej zostanie przeprowadzonó w O etapach – eliminacji i finałuK 
OKt turnieju finałowóm wóstąpi 4 drużónóK w urzędu wchodzi gospodarz  
   turnieju drużóna wadąbrowiaK mozostałe P drużónó wółonione poprzez  
   eliminacje uzóskują prawo gró w finaleK 
PKbliminacje i finał zostaną przeprowadzone według następującóch  
   zasadW 
   NL każda wieś lub sołectwo może wóstawić jedną drużónęK arużóna  
       może liczóć maksómalnie OM zawodnikówI którzó mają ukończone  
      NR lat w dniu zawodówK arużónę mogą reprezentować wółącznie  
       zawodnicó danej miejscowości lub połectwaI zameldowani na pobót  
       stałóK katomiast zameldowani czasowo – co najmniej P miesiące  
       przed terminem rozgrówekK 
       hażdó zawodnik musi posiadać podczas rozgrówek dokument  
       tożsamości i okazać na żądanie sędziów lub organizatoraK  
       Brak dokumentu tożsamości spowoduje niedopuszczenie  
       zawodnika do rozgrówekK 
       lsobó niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica lub osobó   
       prawnejK 
  OL eliminacje zostaną przeprowadzone sóstemem pucharowómK  
       Awans do finałowóch meczó uzóska trzó drużónóI 
  PL eliminacje zostaną przeprowadzone na stadionie w haszócach  
      w dniu NV lipca OMNR rKW 
      godzK NOMM J NOPM przójazd i zgłoszenie drużónI 
      godzK NOPM – rozpoczęcie turniejuK  
  4L czas meczó O x OM min z przerwą R minK mrzó remisie rozstrzógać  
      będą rzutó karneK 
  RL jeżeli drużóna nie przóbędzie na wóznaczoną godzinę tjKNOPM i nie   
      będzie gotowa do rozpoczęcia meczu o godzKNOPM – zostanie  
      odgwizdanó walkowerK honsekwencją takiego postąpienia będzie  
      wókluczenie drużónó z rozgrówekK 
4KTurniej finałowó zostanie przeprowadzonó na boisku w wadąbrowiu  
    w dniu O sierpnia OMNR rK  
    godzK NPMM – przójazd i zgłoszenie drużónI 
    godzK NPNR  J losowanieI                              
    godzK NPPM – rozpoczęcie turniejuK           
RKCzas trwania meczó O x OR minK w przerwą R minK mrzó remisie rzutó    
    karneK      
    jecz o f – ff miejsce trwać będzie O x OR min z przerwą NM minI przó  
    remisie dogrówka O x NM min a następnie rzutó karneK 
SKl zajęciu fff – fs miejsca decódować będą rzutó karneK 
TKwmianó zawodników odbówać się będą wg sóstemu hokejowegoK  
UKterófikacja zawodników odbówać się będzie przed meczemI  
   w przerwie tólko zawodników zmienianóchI po meczu zawodnikówI 



O 
 
   którzó weszli do gró w ff połowieK tszelkie protestó pomeczowe nie  
   będą rozpatrówaneK 
   mrawo zgłaszana uwag i protestów mają osobóI które zgłosiłó drużónę  
    do zawodówK 
VKwawodó zostaną przeprowadzone według ustaleń zawartóch w  
   niniejszóm regulaminieK  
NMKt przópadku nie sportowego zachowaniaI drużóna zostanie   
    wókluczona z dalszego turnieju przez homisję lrganizacójnąK  
NNKdospodarz turnieju i finału zobowiązanó jest doW 
    NL zabezpieczenia wodó mineralnej dla zawodników i sędziówK 
    OL właściwego przógotowania obiektu pod względem czóstości  
        i porządkuI 
    PL zabezpieczenia służbó porządkowej Eoznakowania osób  
        pełniącóch służbę) I 
    4L zabezpieczenia pomocó medócznej Eapteczki i noszó)K 
    RL zabezpieczenia piłek i kompletu rezerwowóch koszulekK 
NOKlsobó biorące udział w rozgrówkach powinnó poddać się badaniom  
     lekarskim stwierdzającóm ich stan zdrowiaK lrganizator nie ponosi  
     żadnej odpowiedzialności prawnej za wópadki wónikające z udziału  
     w zawodach osób choróch i wónikające z tego powodu wópadki oraz  
     skutki wópadków przedI po i w czasie zawodówK rczestnicó zawodów  
     mogą ubezpieczóć się dodatkowo od następstw nieszczęśliwóch  
     wópadków we własnóm zakresieK  
    rdział w zawodach jest dobrowolnóI na własne rózóko i na własną  
    odpowiedzialnośćK lrganizator dokona ubezpieczenia uczestników  
    zawodów w zakresie podstawowóm od następstw nieszczęśliwóch  
    wópadkówK 
NPKwgłoszenia drużón należó składać w terminie do NT lipca OMNR rK do  
     godzKNOMMI w pokoju nr N4 rrzędu dminó w lrłachK 
     wgłoszenia mają prawo złożyć połtósI oadnó oadó dminó lub członek  
     oadó połeckiejK 
     iosowanie drużón odbędzie się w dniu NT lipca OMN4 rK o godzK N4MM  
     w sali nr VK 
N4Khonsekwencją nie dotrzómania ustaleń zawartóch w regulaminie   
     będzie niedopuszczenie drużónó do rozgrówekK 
NRKtszelkie wątpliwości należó zgłaszać i wójaśniać przed zawodamiK 
NSKmowołuje się homisję lrganizacójną w składzieW mJcó J wdzisław  
     tielgosz i członkowie; gan Córan i tładósław kowakK  
     t czasie turnieju decózje podejmuje wLw homisjaK  
NTKkie wówiązanie się organizatora turnieju z obowiązków nałożonóch  



     niniejszóm regulaminem spowoduje pozbawienie miejscowości prawa  
organizacji zawodów przez okres R latK 
NUKlrganizator nie odpowiada za rzeczó osobiste i inne pozostawione  
     na obiekcie sportowómK 
NVKfnterpretacja regulaminu i inne ustalenia należą do homisji   
     lrganizacójnejK  
     wawodó zostaną przeprowadzone w oparciu o niniejszó regulamin i  
     przepisó mwmkK 
OMKlrganizatorami imprezó sąW 
     NL eliminacji – Towarzóstwo pportowe „Biało – Czerwoni” OMMN’  
         haszóceI 
     OL finału – iudowó hlub pportowó „tesoła” wadąbrowieK 
ONKt przópadku nie sprzójającóch warunków atmosferócznóch terminó  
     podane w oegulaminie mogą bóć przesunięteK 
 
 
 


