Turnieje Piłki Nożnej
Regulamin
ORGANIZATOR
- Ośrodek Sportu i Rekreacji ,, Skałka” w Świętochłowicach
TERMIN I MIEJSCE
- zapisy oraz losowanie odbędzie się w dniu turnieju
- Hala SP I, ul. Zubrzyckiego 38, 41-600 Świętochłowice – WINTER CUP
a) Szkoły Podstawowe klas I-IV – 11.02.2019r. godz. 9:00
b) Szkoły Podstawowe Klas V-VIII – 13.02.2019r. godz. 9:00
- Dom Sportu w Lipinach, ul. Wallisa 1, 41-605 Świętochłowice – LIPINY CUP
a) kategoria OPEN – 15.02.2019r. godz. 9:00
UDZIAŁ
- zgłoszenie powinno zawierać: nazwę drużyny, imię i nazwisko zawodnika oraz datę urodzenia
- każdy z zawodników bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność, organizator nie
zapewnia ubezpieczenia
ZAPISANI ZAWODNICY MOGĄ WYSTĘPOWAĆ TYLKO W JEDNYM ZESPOLE
PRZEPISY
- turniej rozegrany będzie według ogólnie znanych przepisów gry w piłkę nożną
- rozgrywki odbywać się będą w 2 grupach
- z grupy wychodzi jedna lub dwie drużyny w zależności od ilości zgłoszeń
- w fazie play – off przy remisie od razu sędzia zarządza wykonywanie serii rzutów karnych (po 3
graczy z każdej drużyny)
- nie obowiązuje przepis o pozycji spalonej
- w turniejach WINTER CUP drużyny liczą pięciu zawodników (bramkarz + czterech w polu) kadra
zespołu może liczyć nie więcej niż 8 zawodników
- w turnieju LIPINY CUP drużyny liczą czterech zawodników (bramkarz + trzech w polu) kadra
zespołu nie może liczyć więcej niż 4 zawodników
- wszyscy zawodnicy, łącznie z rezerwowymi, muszą być ujęci na listach zgłoszeń
zatwierdzeni przez organizatora
- podczas turnieju nie ma możliwości dopisywania do składu zawodników i ich
udziału w meczach, jeśli nie byli zgłoszeni do dnia rozegrania pierwszego meczu przez drużynę
zapisującą zawodnika
- w przypadku małej ilości drużyn, organizator ustala system rozgrywek
- punktacja w rozgrywkach za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt i 0
punktów za porażkę
- rzuty karne będą wykonywane z wyznaczonej linii 7 metrów
- minimalna ilość zawodników w drużynie pozostająca na boisku - 4 osoby
- o kolejności miejsc będą decydować :
a) zdobyte punkty
b) bezpośredni wynik między zainteresowanymi drużynami
c)w przypadku remisu między zainteresowanymi zespołami - większa ilość strzelonych bramek
d) różnica bramek strzelonych do straconych
UBIÓR
- organizator nie zapewnia strojów dla zawodników
- drużyna powinna wystąpić w meczu w jednolitych strojach, lub ostatecznie w strojach zbliżonych
kolorystycznie.
- zawodnicy muszą grać w obuwiu sportowym przystosowanym do gry na hali sportowej
SĘDZIOWANIE
- zawody będą prowadzić animatorzy Ośrodka Sportu i Rekreacji ,,Skałka”
- decyzje sędziów są nieodwołalne i ostateczne
UWAGI
- w przypadkach spornych lub przy braku dokumentu tożsamości organizator ma prawo
nie dopuścić zawodnika do gry.

