Regulamin Turnieju w Halowej Piłce Nożnej
Drużyn Mieszanych
1. Cel: Popularyzacja piłki nożnej halowej wśród dzieci i młodzieży, propagowanie idei wychowania przez sport,
możliwość rozwoju dla dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo, nawiązanie współpracy sportowej między
Szkołami, wymiana doświadczeń szkoleniowych i organizacyjnych. Promocja Szkoły.
2. Organizator:
Organizatorem
turnieju
jest
Bieszczadzki
Zespól
Szkół
Zawodowych
im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych.
3. Termin i miejsce: Turniej odbędzie się w dniu 28 marca 2019r. o godzinie 9:00 w Sali gimnastycznej BZSZ w
Ustrzykach Dolnych.
4. Zgłoszenia i uczestnictwo: Drużyny mogą się zgłaszać telefonicznie lub pisemnie do 26 marca 2019r. pod nr
tel. 13 461 14 47 lub 692514915; 502318687
Pisemne zgłoszenia /nazwa drużyny, imienna lista zawodników z datami urodzenia/ składamy do
organizatora przed zawodami/przyjazd do godz. 8:30/
5. Zasady rozgrywania turnieju.
 Turniej zostanie rozegrany w kategorii wiekowej szkoły podstawowe i gimnazjalne rocznik 2003-2005,
szkoły średnie.
 Drużyny zostaną rozlosowane na grupy i grają w systemie każdy z każdym.
 Z grupy wychodzi jedna lub dwie drużyny w zależności od ilości zgłoszeń.
 W przypadku równej ilości punktów o miejscu w grupie decyduje:
- bezpośredni pojedynek
- w przypadku remisu – stosunek bramek
- w przypadku równego – większa ilość strzelonych bramek
- w przypadku tej samej - losowanie
 Zawodnicy winni posiadać jednolite stroje sportowe a bramkarz strój odmienny od swojej drużyny oraz
obuwie piłkarskie.
6. Regulamin turnieju:
- Zespół składa się z 5 zawodników ( minimum 2 dziewczyny) w tym bramkarz, na boisku (do 10
zawodników cała drużyna)
- Boisko o wymiarach 28x18
- Bramki 2x3 m.
- Czas gry 2x10 min. /lub inny od ilości zgłoszeń/
- Bramkarz może chwytać piłki rękami tylko w polu bramkowym (pole bramkowe – półłuk o promieniu
6m)
- Gra bez spalonego
- Zmiany w systemie hokejowym
- Bramkarz wprowadza piłki ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska
- Punktacja – zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt, porażka 0 punktów
- Kary za naruszenie przepisów gry

żółta kartka – 1 minutowe wykluczenie z gry

czerwona karta – wykluczenie do końca meczu

drużyna zostaje wykluczona z meczu jeżeli gra w niej mniej niż 3 zawodników (2 czerwone
kartki w jednym meczu) i przegrywa valkowerem 0:1

zawodnik ukarany czerwoną kartką ma prawo gry w następnym meczu,
7. Nagrody:
Pierwsze trzy drużyny otrzymują puchary, wszystkie otrzymują dyplomy.
8. Sędziowie:
Turniej sędziują nauczyciele wychowania fizycznego.
10. Sprawy socjalne:
Przewidziany jest woda mineralna dla uczestników turnieju.
11. Postanowienia końcowe organizatora:
 ewentualne protesty może składać kierownik drużyny lub jej kapitan u organizatora
 Wszystkich zawodników obowiązuje posiadanie legitymacji szkolnej oraz badań lekarskich, za co
odpowiadają opiekunowie drużyn.
 Decyzje w sprawach spornych, nie ujętych w niniejszym regulaminie, podejmuje organizator.
 Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub wypadki losowe
poniesione przez uczestników turnieju.
 Organizator nie bierze odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni.
 Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania zawodów.




uroczyste otwarcie turnieju 28.03.2019r. o godz. 9.00
W razie pytań proszę dzwonić do organizatora turnieju tel. j.w..

