TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN W PIŁCE NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN

REGULAMIN
I. ORGANIZATORZY
Park Wodny Relax, Urząd Miasta Świdwin.
Prowadzący zawody: Łukasz Helwig (AP „Fox”)
II. CEL TURNIEJU
Celem Turnieju jest promocja aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży, mieszkańców miasta i okolic.
III. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Miejsce i termin rozgrywek:
a) miejscem rozgrywek jest kompleks boisk Orlik (ul. Sportowa 6 Świdwin),
b) Turniej zostanie rozegrany 03.05. 2018 roku,
c) początek Turnieju przewidziano na godzinę 9:00.
2. Ubezpieczanie:
a) Organizator nie zapewnia ubezpieczenia podczas rozgrywania zawodów. Wszyscy zawodnicy biorą udział w
Turnieju na własną odpowiedzialność i nie mogą żądać od Organizatorów rekompensat z tytułu uszczerbku na
zdrowiu w trakcie rywalizacji oraz innych zdarzeń losowych.
b) Organizator zapewnia pomoc medyczną (pierwsza pomoc) na miejscu rozgrywania Turnieju.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skradzione mienie w trakcie Turnieju.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Informacje ogólne:
a) każda z drużyn musi posiadać pełnoletniego Opiekuna i może zgłosić maksimum 10 zawodników,
b) Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych (kat. I – klasy IV-V, kat. II – klasy VI-VII).
c) każdy z Opiekunów drużyn przed turniejem musi wypełnić formularz dostępny na Orliku,
d) dany zawodnik może występować tylko w jednym zespole,
e) każdy z zawodników musi posiadać w dniu Turnieju legitymację szkolną w celu potwierdzenia wieku,
f) Opiekun drużyny zobowiązany jest przybyć do biura Organizatora ze wszystkimi zawodnikami drużyny i
okazać Organizatorowi dokument tożsamości piłkarza w celu potwierdzenia wieku,
g) Opiekun drużyny jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Turnieju,
h) drużynę można zgłosić w biurze na Orliku do 03 maja 2018 r. do godz. 8:30.
2. Zasady gry:
a) system rozgrywek i czas gry (w zależności od liczby zgłoszonych drużyn) zostanie przedstawiony na
odprawie opiekunów w dniu zawodów,
b) liczba zawodników: 5 w polu + bramkarz + 4 rezerwowych,
c) zmiany dokonywane są „systemem hokejowym”,
f) Sędzia może ukarać zawodników karami indywidualnymi (żółta, czerwona kartka) lub zespołowymi (rzut
wolny, rzut karny),
g) zawodnik ukarany żółtą kartką za przewinienie dokonane w czasie gry zostaje wykluczony z gry na 2 minuty,
a przez ten czas (lub do momentu utraty bramki) drużyna gra w osłabieniu,

h) zawodnik ukarany czerwoną kartką jest wykluczony z gry w danym meczu, a jego drużyna gra w osłabieniu
przez 5 minut. Po tym czasie do gry może wejść inny zawodnik,
i) ukaranego czerwoną kartką zawodnika, na wniosek Sędziego Organizatorzy mogą wykluczyć całkowicie z
Turnieju,
j) auty wykonywane są nogą,
k) gdy piłka wyjdzie na aut bramkowy, to wznowienie następuje z tzw. "piątki",
l) pozostałe zasady gry – zgodnie z przepisami PZPN.

3. Miejsce w tabeli:
a) o miejscu w tabeli decydują w kolejności:
1. liczba punktów (3 za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę),
2. różnica goli,
3. większa liczba strzelonych goli,
4. wynik bezpośredniego spotkania,
5. seria 5 rzutów karnych (lub dalej do rozstrzygnięcia) między zainteresowanymi drużynami.
b) w przypadku zastosowania rozgrywek „systemem pucharowym” (duża liczba zgłoszonych drużyn), po
rozlosowaniu (drabinka) zwycięzcy meczów przechodzą do dalszych rozgrywek. Przy remisie w danym meczu
rozstrzygnięcie następuje bez dogrywki po serii 5 rzutów karnych ( lub dalej do rozstrzygnięcia ).
V. NAGRODY
1. Za zajęcie 1 miejsca (w poszcz. kategoriach) drużyna otrzymuje Puchar Burmistrza Miasta Świdwin.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie kwestie niezawarte w Regulaminie są rozstrzygane przez Organizatorów.
2. Wszelkie protesty i kwestie sporne w trakcie rozgrywek są rozstrzygane przez Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu w trakcie trwania Turnieju,
stosownie do zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność zmian.
4. Zgłoszenie drużyny oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu.
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