REGULAMIN
GMINNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR WÓJTA MARIUSZA
KOWALEWSKIEGO
CEL ROZGRYWEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.

rozwijanie i propagowanie aktywności ruchowej
popularyzacja piłki nożnej w gminie Winnica
przeciwdziałanie patologiom społecznym
wdrażanie do przestrzegania zasady fair- play
aktywne spędzanie wolnego czasu
wyłonienie mistrza gminy Winnica w piłce nożnej

TERMIN I MIEJSCE
1.
2.

Termin zawodów – 17.09.2017 (niedziela) początek godz.16.00
Miejsce – boisko ,,Orlik” przy ZPO w Winnicy

WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestniczyć w turnieju mogą tylko osoby pełnoletnie, które są mieszkańcami gminy
Winnica (możliwe jest uczestnictwo osób niepełnoletnich za pisemną zgodą
przynajmniej jednego z rodziców ).
2. Udział drużyn w turnieju jest nieodpłatny.
1.

TERMIN I MIEJSCE ZGŁASZANIA DRUŻYN
1.

Zgłoszenia drużyny dokonujemy u organizatorów w dniu zawodów do godziny 15:30

ZASADY
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Obowiązuje strój sportowy.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia ciała i
kontuzje.
Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników zawodów, poszczególne drużyny mogą
zrobić to we własnym zakresie.
O systemie gry zadecyduje organizator w zależności od ilości drużyn.
Spotkania rozgrywane będą w zespołach 6-osobowych (5+1). Zmiany hokejowe.
Na wykonanie wszystkich wznowień gry zawodnik ma 3 sekundy.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Bramkarz nie może łapać piłki zagranej nogą przez zawodnika ze swojej drużyny.
Wszystkie rzuty wolne są rzutami wolnymi bezpośrednimi, mur stoi w odległości min.
5 m.
Nie można zdobyć bramki bezpośrednio z autu.
Auty wyrzucamy ręką.
Punktacja: 3 pkt za zwycięstwo, 1 pkt za remis, 0 pkt za porażkę.
Sędziowie mają możliwość karania zawodników żółtymi i czerwonymi kartkami.
Żółta kartka oznacza wykluczenie zawodnika na 1 min, czerwona kartka wykluczenie
na 5 min i brak możliwości dla zawodnika powrotu na boisko w danym meczu.
Karę wykluczenia 1 min dla bramkarza za żółtą kartkę może odbyć zawodnik z pola.
Obowiązuje obuwie sportowe oraz jednolite stroje.
Czas jest zatrzymywany tylko w przypadku kiedy zadecyduje o tym sędzia spotkania.
W przypadku remisu w meczu pucharowym drużyny strzelają po 3 rzuty karne.
W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują Organizatorzy

LUKS Lider Winnica

