TOMICKA AMATORSKA LIGA PIŁKARSKA (TALP)
REGULAMIN

I. ORGANIZATOR
Ośrodek Kultury Gminy Tomice

II. MIEJSCE TURNIEJU 
Hala sportowa w Tomicach

III. TERMIN 
Liga zostanie rozegrany w 8 terminach:
03.11.2017, 10.11.2017, 17.11.2017, 24.11.2017, 01.12.2017, 08.12.2017, 05.01.2018, 12.01.2018
w godzinach od 17.00 do 21.00

 IV. ZGŁOSZENIA, OPŁATY

1.Zgłoszenia drużyn do turnieju należy przesyłać tylko i wyłącznie mailem na adres: turnieje.okgt@wp.pl, przedtem wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.kultura.tomice.pl, www.tomice.pl 
2.Zgłoszenie musi wpłynąć najpóźniej do 25 października (środa). Po tym terminie zgłoszenia nie zostaną uwzględnione.
3.W turnieju może wziąć udział maksymalnie osiem drużyn. W przypadku większej ilości zgłoszeń decyduje kolejność ich napływania. 
4.Po wysłaniu zgłoszenia i jego zaakceptowaniu przez organizatora, drużyna musi uiścić wpłatę           w wysokości 120 złotych w Ośrodku Kultury Gminy Tomice. Brak wpłaty powoduje niedopuszczenie zespołu do rozgrywek. Ostateczny termin dokonywania wpłat: 27 października (piątek).


V. UCZESTNICTWO W TURNIEJU, ZASADY
1.Turniej zostanie rozegrany w kategorii „open”. Mogą w nim uczestniczyć zawodnicy urodzeni w roku 2001 i starsi.
2.W turnieju biorą udział drużyny pięcioosobowe.
3.W lidze biorą udział zespoły niezrzeszone, co nie oznacza, że kluby z terenu naszej gminy nie mogą wystawić swojej ekipy. 
4.Organizator zachęca do wymyślania zabawnych, błyskotliwych nazw drużyn. W trakcie trwania ligi zostanie przeprowadzone anonimowe głosowanie na najciekawszą nazwę zespołu. Zwycięzca otrzyma nagrodę specjalną. 
5.W TALP mogą grać zarówno piłkarze zarejestrowani w klubach naszej gminy, jak i amatorzy oraz piłkarze „z zewnątrz”.
6.Każdy zespół może wpisać na listę startową CZTERECH ZAWODNIKÓW SPOZA GMINY TOMICE.
7.Zgłoszony piłkarz, który przed pierwszym meczem ligi nie przedłoży stosownego oświadczenia (do pobrania ze strony www.kultura.tomice.pl), nie weźmie udziału w pierwszym meczu, czym osłabi zespół.  
8.W TALP zespoły mogąc liczyć od 5 do 10 zawodników. Jeśli lista nie będzie pełna, zespół mający wolne miejsca może w każdej chwili trwania rozgrywek ligowych dokooptować do składu zawodników, jednak takiego/takich, którzy wcześniej nie zagrali w turnieju w innym zespole. Obowiązuje tu zasada z punktu 6.
9.Bez względu na to jak szeroka jest kadra, w danym meczu może grać tylko 8 piłkarzy do niej należących (tzw. kadra meczowa). Jeśli stała kadra liczy 5,6,7 lub 8 graczy, występują wszyscy.
10.Drużyny klubowe z terenu naszej gminy mogą zgłosić kadrę 15-osobową ze względu na to, że na początku listopada, kiedy wystartuje TALP, są jeszcze zaangażowane w rozgrywki ligowe. Do danego meczu mogą jednak – jak wszyscy rywale - wystawić 8-osobowa kadrę meczową (patrz pkt. 9).
11.Nie wolno rezygnować ze zgłoszonych piłkarz kosztem nowych.
12.Mecze będą trwać 40 minut (2x20 minut).
13.Mecze sędziować będą arbitrzy z wadowickiego podokręgu piłki nożnej
14.W razie konieczności organizator będzie kontaktować się z kapitanem zespołu (opisanym na liście zgłoszeń) lub z zawodnikami, którzy podadzą numery telefonów komórkowych. Wymogiem bezwzględnym jest wpisanie na liście zgłoszeń trzech „kontaktów”.
15.Zespół może wyjść na mecz w minimalnie 4-osobowym składzie. Nieprzystąpienie do spotkania kończy się walkowerem 0:10. 
16.Formuła rozgrywania turnieju uzależniona jest od ilości zgłoszonych drużyn. Na pewno będzie to system ligowy, ale jego kształt wyklaruje się po zamknięciu listy zgłoszeń.
17.Po zakończeniu sezonu trzy najlepsze drużyny otrzymają nagrody.
18.Zespoły powinny przystąpić do rozgrywek w jednolitych strojach. Drużyna zostanie dopuszczona do meczu, jeśli stawi się na boisku w różnokolorowych koszulkach, niemniej uprasza się o przestrzeganie tego punktu regulaminu.
19.Wszelkie sporne kwestie w trakcie turnieju rozstrzyga organizator.
20.Od 26 września na stronach: www.kultura.tomice.pl, www.www.tomice.pl będzie można pobrać arkusz zgłoszeniowy drużyny oraz oświadczenia.
21.27 października na stronie www.kultura.tomice.pl i www.tomice.pl ukaże się terminarz gier wraz z godzinami meczów.
22.Wyniki wraz z tabelą będą cyklicznie podawane na facebookowym profilu Sportowa Gmina Tomice.
   
Organizator: Ośrodek Kultury Gminy Tomice (tel. 531 900 292, 33 873 17 49 lub koordynator ds. sportu i rekreacji OKGT Paweł Kręcioch - 662 733 788). E-mail: turnieje.okgt@wp.pl.


