Regulamin
II Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej dla dorosłych pod
Patronatem Komendanta Powiatowego Policji
w Ostrowi Mazowieckiej – Ferie 2018

§1
ORGANIZATOR
Organizatorem Turnieju Piłkarskiego jest:
Urząd Gminy Wąsewo, Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

§2
BIURO ORGANIZACYJNE
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie ul. Armii Krajowej 6; 07- 311
Wąsewo tel.: (029) 6458000 wew. 23, tel. komórkowy: 664-144-246

§3
UCZESTNICTWO
Turniej otwarty dla gimnazjalistów i starszych oraz drużyn Klubowych.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba ograniczona.
SYSYEM ROZGRYWEK
1. Zespoły grają w składach pięcioosobowych, czterech graczy w polu + bramkarz.
2. Opiekun musi posiadać listę startową zawodników według wzoru załączonego w
Regulaminie.
3. Drużyna musi mieć jednego Opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas
turnieju.
4. Pełną odpowiedzialność za posiadanie ważnych badań lekarskich ponosi Opiekun.
5. Gramy systemem każdy z każdym.
Po wyłonieniu zwycięzców rozdane zostaną puchary.
Do obowiązków organizatora turnieju należy:
- Przygotowanie hali do gry zgodnie z regulaminem
- Wyznaczenie sędziów

§5

ZASADY GRY
1.
2.
3.
4.
5.

Wymiary boiska: szerokość 25 m., długość 40 m.
Bramki o wymiarach 2 x 3 m.,
Piłka nr 5.
Czas gry: 2 x 10 minut.
Zespół liczy max. 10 zawodników: na boisku znajduje się 4 zawodników w polu +
bramkarz oraz 5 zawodników rezerwowych.
6. Obuwie: halówki
7. Pole bramkowe do gry w piłkę ręczną.
8. Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym.
9. Rzut od bramki wykonywany jest nogą.
10. Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej.
11. Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna,
która nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska.
W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”.
12. Gra bez „spalonego”.
13. Zmiany hokejowe.
14. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej
muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 m. od piłki.
15. Rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m. od bramki.
16. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.
17. Obowiązuje przepis odnośnie przekroczenia fauli w połowie gry tzn. po każdym
przekroczonym 4 rzucie wolnym będzie wykonywany przedłużony rzut karny (z
linii
przerywanej, bramkarz może wyjść do linii bramkarza tak jak w piłce ręcznej).
18. System gier uzależniony od ilość drużyn.

§ 6.
PUNKTACJA
Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, w przypadku porażki 0
punktów.
O kolejności miejsc w grupie oraz całym turnieju decydują:
1. Większa liczba zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły decydują:
A/ wynik bezpośredniego spotkania,
B/ lepsza różnica bramek w całym turnieju,
C/ większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju.
3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły
przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między
zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno zasadami
podanymi w punkcie 2 w podpunktach A, B oraz C biorąc pod uwagę jedynie wyniki
spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
§ 7.
ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU PIŁKARSKIEGO
Zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) należy wypełnić i przekazać
przed turniejem osobiście lub mailem (leszek.skrzecz@wasewo.pl) organizatorom do
dnia 19 stycznia 2018 do godziny 16:00.
1.
-

Karta drużyny musi zawierać:
nazwę drużyny,
imię, nazwisko, podpis i telefon kontaktowy Opiekuna drużyny,
podpis Opiekuna zespołu,
zgody rodziców osób niepełnoletnich
§ 8.
UBEZPIECZENIE

1. Uczestnicy rundy eliminacyjnej, finału ubezpieczeni są na koszt własny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sposób interpretacji regulaminu oraz wszystkie sprawy sporne rozstrzyga
Biuro Organizacyjne Turnieju Piłkarskiego :
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie
ul. Armii Krajowej 6; 07- 311 Wąsewo
tel.: (029) 645 80 00 wew. 23,
tel. komórkowy: 664-144-246

(załącznik nr 1 do Regulaminu)

ZGŁOSZENIE

II Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej dla dorosłych pod
Patronatem Komendanta Powiatowego Policji
w Ostrowi Mazowieckiej – Ferie 2018
.........................................................................................................................
nazwa zespołu
Imię i nazwisko zawodnika

Data urodzenia

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Potwierdzam, że wyżej wymienieni zawodnicy nie mają przeciwwskazań do gry w piłkę
nożną.
Opiekunem zespołu jest
Pan/Pani:

imię i nazwisko

