
REGULAMIN

Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej Dzikich Drużyn - Staszów 2017

1. Cel 

 popularyzacja piłki koszykowej

 popularyzacja zdrowej, sportowej rywalizacji wśród dorosłych i młodzieży.

2. Organizatorzy

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie

 Powiatowe Zrzeszenie LZS w Staszowie

3. Termin, miejsce i zgłoszenia drużyn

 05 lipca 2017r., godz. 09.00 – roczniki 2001 i młodsi

 06 lipca 2017r., godz. 09.00 – roczniki 1998-2000

a) Rozgrywki odbywają się na terenie kompleksu boisk powstałego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

(ul. A. Mickiewicza). Podczas przebywania na obiekcie oprócz regulaminu turnieju obowiązuje również regulamin

kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”.

b) Zgłoszenia drużyny można dokonać osobiście w hali OSiR lub przesyłając e-mail: biuro@osir.staszow.pl

do dnia 03 lipca 2017r.

c) W przypadku złej pogody rozgrywki mogą zostać przeniesione do Hali OSiR.

4. Uczestnictwo

a)  Drużyna  może  liczyć  maksymalnie  8  zawodników.  Mecze  rozgrywane  są  w  składach  6-osobowych

(5 zawodników w polu + bramkarz). Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.

b)  Każdy  zawodnik  biorący  udział  w  turnieju  musi  posiadać  ważną  legitymację  szkolną  lub  inny  dokument

potwierdzający tożsamość.

c) Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność i nie powinni posiadać żadnych przeciwwskazań

lekarskich do udziału w zawodach sportowych.

d) Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są dostarczyć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów zezwalającą im na

udział w turnieju.

e) Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją regulaminu.

5. System przeprowadzania turnieju

a) Rozgrywki toczyć się będą w grupach, systemem „każdy z każdym”. 

b) Za zwycięstwo w fazie grupowej drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 pkt., przegrana (w tym walkowerem)

 0 pkt, wygrana walkowerem (3:0) 3 pkt.

c) Kolejność zespołów w grupach ustala się według liczby zdobytych punktów we wszystkich spotkaniach w grupie.

W przypadku  uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu decyduje:

 liczba zdobytych punktów w spotkaniu bezpośrednim z zainteresowanym zespołem (w przypadku większej

ilości drużyn "mała tabela" uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków); 

 korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach w grupie;
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 większa ilość strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach w grupie;

 rzuty karne.

d) Awans z grupy do fazy play-off uzyskują drużyny, które zajęły miejsca 1 i 2 w grupach.

e) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

f) Drużyna nie przestrzegająca postanowień niniejszego regulaminu może zostać wykluczona z rozgrywek.

 W  takim  przypadku  spotkania  rozegrane  przez  wykluczoną  drużynę  zostaną  automatycznie  zweryfikowane

stosunkiem bramek 3:0 na korzyść drużyny przeciwnej.

g)  Powodem  dyskwalifikacji  drużyny  może  być  również  rażąco  niesportowe  zachowanie  zawodnika  lub

niewychowawcze zachowanie opiekuna lub innej osoby towarzyszącej drużynie.

6. Przepisy gry:

 Boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach 26x56 m. Bramki o wymiarach 5x2 m.

 Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki.

 Wszyscy zawodnicy drużyny w miarę możliwości powinni posiadać jednolite koszulki, oraz obuwie do gry

na sztucznej trawie.

 Czas gry 2 x 7 min.

 Gra może być  rozpoczęta lub  kontynuowana,  gdy drużyna  liczy  minimum 3 zawodników w polu  plus

bramkarz.

 Obowiązują zmiany hokejowe. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy, gdy jego

partner z zespołu opuści plac gry.

 Obowiązują przepisy PZPN z następującymi uwagami:

a) nie obowiązuje przepis o „spalonym”;

b) odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m.

c) za upomnienie zawodnika (żółta kartka) stosuje się karę wykluczenia na czas 2 minut. Gdy drużyna

grająca w osłabieniu utraci w tym czasie bramkę zawodnik ukarany lub inny z drużyny wraca do gry;

d) druga żółta kartka dla tego samego zawodnika oznacza wykluczenie go z danego meczu a drużyna gra

w osłabieniu przez 2 minuty;

e) zawodnik może otrzymać karę 1 minuty jeśli w trakcie meczu używa słów wulgarnych. Drużyna w tym

okresie gra w osłabieniu.

f) Obowiązuje bezwzględny zakaz gry wślizgami. Zagranie w ślizgiem może wykonać tylko bramkarz

 w obrębie pola karnego lub gdy zawodnik chce zatrzymać piłkę bez udziału i kontaktu z przeciwnikiem.

7. Nagrody:

 za miejsca I-III drużyny otrzymają medale,

 „król strzelców” w każdej kategorii wiekowej otrzyma statuetkę.

8. Postanowienia końcowe

a) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

b) Zawodnicy zgłaszając się do turnieju jednocześnie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku (w tym zdjęcia,

nagrania  filmowe,  wywiady)  oraz  wyników  i  danych  osobowych  w  relacjach  z  zawodów  zamieszczonych  w

mediach, reklamach, materiałach promocyjnych organizatora, oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów

związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatora.



c) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas trwania zawodów.

d) Za usterki stwierdzone w szatniach, odpowiedzialność ponoszą drużyny.

e) Koszty organizacyjne turnieju pokrywa organizator, koszty przyjazdu pokrywają drużyny.

f)  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  interpretacji  niniejszego  regulaminu  oraz  ewentualnego zawieszenia

rozgrywek.

g) W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.


