Regulamin turnieju piłki nożnej
Dla chłopców klas gimnazjalnych i klas 7 szkoły podstawowej
Organizator :
Organizatorem turnieju jest Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, mieszczący się
przy ulicy Raszyńskiej 48 w Poznaniu
Termin i miejsce :
Turniej rozegrany zostanie w dniu 10.05.2018r. (czwartek) na nowo
wybudowanym boisku szkolnym w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych. Początek
turnieju o godzinie 9:00. Zakończenie ok. godz. 14:00. Zbiórka drużyn o godz. 8:30.
Uczestnictwo :
Turniej organizowany jest dla gimnazjalistów oraz uczniów klasy 7 szkoły
podstawowej. Każda drużyna musi mieć jednego pełnoletniego opiekuna, który
odpowiada za zawodników podczas turnieju. Uczestnictwo w turnieju jest bezpłatne.
Organizator zapewnia wodę dla każdego zespołu. Zespoły, które zajmą miejsca I-III
otrzymają pamiątkowe medale oraz puchary. Przewidziane są również nagrody dla
wyróżniających się zawodników turnieju. Zgłoszenia na turniej do 4 maja 2018, pod
numerem telefonu 731640155.
System rozgrywek:
W turnieju przewidziany jest udział minimum 6 zespołów, maksymalnie 10. W
zależności od liczby zgłoszonych zespołów, turniej będzie rozgrywany systemem „każdy
z każdym” lub w podziale na grupy. Kolejność miejsc w grupie ustalona będzie na
podstawie ilości punktów zdobytych przez daną drużynę w trakcie rozgrywek. W
przypadku gry każdy z każdym, o kolejności zdecyduje sumaryczna ilość zdobytych
punktów.
Zwycięstwo – 3 pkt. Remis – 1 pkt. Porażka – 0 pkt
W przypadku jednakowej ilości punktów zdobytej przez dwie lub więcej drużyn o
kolejności decyduje :
- bezpośredni wynik meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami
- lepszy stosunek bramek
- większa liczba zwycięstw
- konkurs rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami

Zasady gry :
1. Wymiary boiska:
 Ok. 45 m x 20 m
2. Bramki o wymiarach 3 m x 2 m
3. Piłka
 Rozmiar 5
4. Czas gry:
 12 min bez zmiany stron
5. Zespół liczy max. 10 zawodników. Na boisku znajduje się 5 zawodników + bramkarz.
6. Obowiązuje obuwie płaskie.
7. Aut bramkowy wykonywany jest z linii końcowej boiska.
8. Auty wykonywane są nogą z podłoża. Piłkę do gry wprowadzamy poprzez podanie do
partnera. Bezpośrednio z autu nie można zdobyć bramki jeśli nie dotknie jej partner z
drużyny.
9. Wszystkie rzuty wolne odgwizdane zostaną jako rzuty wolne bezpośrednie.
10. W turnieju obowiązują zmiany hokejowe.
11. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej
muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki.
12. Rzut karny wykonywany jest ze środka boiska na pustą bramkę, piłka musi być w
powietrzu w chwili przekroczenia linii bramkowej.
13. Rzut karny sędzia może przyznać za:
- celową obronę ręką w polu karnym,
- faul w polu karnym
14. Za brutalna grę oraz niesportowe zachowanie w stosunku do przeciwnika, trenerów,
sędziego, kolegów z zespołu, organizatorów i kibiców zawodnik może zostać upomniany
karą czasową, wykluczeniem z meczu lub turnieju.
15. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.
UBEZPIECZENIE
Uczestnicy turnieju powinni posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową NNW.
Uczestnicy turnieju pokrywają koszty ubezpieczenia we własnym zakresie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator zawodów.
Decyzje organizatorów są ostateczne.
Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione na terenie obiektu, na którym odbywać się będzie turniej.

wartościowe

