HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ – Rybnik 2018

REGULAMIN
1.

ORGANIZATOR:
- Podokręg Rybnik – wydział szkolenia

2.

MIEJSCE I TERMIN:
Hala sportowa - Rybnik , Zespół Szkół Ekonomiczno usługowych (Ekonomik)
Rozpoczęcie turnieju : 09.02.2018 – godzina 8:30 odprawa techniczna, 9:00 uroczyste otwarcie + I mecz

3.

CEL TURNIEJU:
Propagowanie sportu i rywalizacji sportowej wśród młodzieży, zawiązywanie nowych przyjaźni, wychowanie poprzez
sport. Konfrontacja sportowa młodzieży z różnych klubów, dobra zabawa. W turnieju mogą brać udział chłopcy lub
dziewczęta z rocznika 2001 i młodsi (obowiązkowe legitymacje szkolne lub inny dokument tożsamości do wglądu
przez sędziów i opiekunów drużyn w dniu imprezy).

4.

SPOSÓB ROZGRYWEK:
 Mecz trwa raz 13 minut. Gramy system "każdy z każdym".
 Kompletną listę zgłoszonych zawodników (maksymalnie 10 osób) należy złożyć w dniu turnieju przed jego
rozpoczęciem.
 Obowiązują przepisy PZPN. Bramkarz wznawia grę ręką (bez ograniczenia przestrzennego) zaś z akcji
dowolnie. Zakaz gry wślizgiem na zawodnika.
 Drużyny grają po 4 zawodników w polu + bramkarz, zmiany hokejowe, czas jednego meczu 13 min. Bramki o
wym. 2x3 m., Boisko o wym. 40x20 m.
 W przypadku równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje bezpośredni pojedynek drużyn
zainteresowanych, następnie różnica bramek, następnie ilość bramek strzelonych, rzuty karne po 3, rzuty
karne do skutku. (Jeśli więcej niż dwie drużyny mają tę samą ilość punktów zarządza się małą tabele.)
 Przypomina się opiekunom, że po zakończonym meczu należy nie zapomnieć o sportowym podziękowaniu
za pojedynek zawodnikom drużyny przeciwnej.
 UWAGA !!! Za nie sportowe zachowanie zawodnika, cała drużyna będzie ukarana minutami gry w osłabieniu,
zawodnik może być również wykluczony z dalszych rozgrywek.
POSIŁEK:
Każdy z uczestników ma możliwość zakupienia obiadu w szkolnej restauracji w cenie 10-12 zł (zupa ok. 3 zł +
II danie ok. 9 zł)

5.

6.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

7.

Zespół, które zajmie pierwsze miejsce otrzyma puchar
Pozostałe miejsca otrzymają medale i dyplomy.
Najlepszy strzelec, zawodnik oraz bramkarz turnieju, oraz najlepszy zawodnik każdej drużyny otrzyma drobną
pamiątkę.
WPISOWE:




Wpisowego brak !!!!!!
a) Organizator turnieju zapewnia:
 sędziów,
 dobrą zabawę,
 opiekę medyczną.
 wody
b) Organizator turnieju NIE zapewnia:
 ubezpieczenia NNW.
Uczestnicy turnieju zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich za co odpowiadają opiekunowie
drużyn. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas turnieju.
Za nieodpowiednie zachowanie lub niszczenie, dewastacje obiektu przez zawodników lub kibiców drużyna może
zostać usunięta z turnieju oraz zostać zobowiązana do pokrycia szkód!
O wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do powyższych zapisów.

Koordynator turnieju – Paweł Krzysztoporski
Tel. 693 513 587
pksportmanagement@gmail.com

