Regulamin Turnieju w Halowej Piłce Nożnej o
„Puchar Dyrektora OSiR”
1. Cel: Aktywne Zakończenie Ferii Zimowych, Popularyzacja Halowej Piłki Nożnej
Organizator : Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu
Termin i miejsce: 11.02.2018, hala sportowa OSiR, ul. Królowej Jadwigi 8
2. Zgłoszenia i uczestnictwo: Drużyny mogą zgłaszać się do 7 lutego 2018r. drogą
elektroniczną e:mail : imprezy@osir.zamosc.pl
Pisemne zgłoszenia /nazwa drużyny, imienna lista zawodników z datami urodzenia,
kapitan + numer kontaktowy / przyjazd do godz 8.30/
W przypadku dużej ilości drużyn zgłoszonych decyduje kolejność zgłoszeń
3. Zasady rozgrywania turnieju:
 Turniej zostanie rozegrany dla osób powyżej 16-tego roku życia.
 Drużyny zostaną rozlosowane na grupy i grają w systemie każdy z każdym.
 Z grupy wychodzi jedna lub dwie drużyny w zależności od ilości zgłoszeń.
 W przypadku równej ilości punktów o miejscu w grupie decyduje:
- bezpośredni pojedynek
- w przypadku remisu – stosunek bramek
- w przypadku równego – większa ilość strzelonych bramek
- w przypadku tej samej - losowanie
 Zawodnicy powinni posiadać jednolite stroje sportowe a bramkarz strój odmienny
od swojej drużyny oraz obuwie piłkarskie.
4. Regulamin turnieju:
- Zespół składa się z 6 zawodników w polu w tym bramkarz (do 10 zawodników
cała drużyna)
- Boisko o wymiarach 48x29m
- Bramki 2x5m.
- Czas gry 1x10 min. /lub inny od ilości zgłoszeń/
- Piłka nr 4
- Bramkarz może chwytać piłki rękami tylko w polu bramkowym (pole bramkowe –
półłuk o promieniu 6m)
- Gra bez spalonego
- Zmiany w systemie hokejowym
- Bramkarz wprowadza piłki ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska
- Punktacja – zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt, porażka 0 punktów
- Kary za naruszenie przepisów gry
 żółta kartka – 2 minutowe wykluczenie z gry
 czerwona karta – wykluczenie do końca meczu

drużyna zostaje wykluczona z meczu jeżeli gra w niej mniej niż 3
zawodników (2 czerwone kartki w jednym meczu) i przegrywa walkowerem
0:3
 zawodnik ukarany czerwoną kartką ma prawo gry w następnym meczu

5.

Nagrody:
Puchary oraz nagrody niespodzianki

6. Sędziowie:
Turniej sędziują arbitrzy powołani przez organizatora

7.

Postanowienia końcowe organizatora:





ewentualne protesty może składać kapitan drużyny u organizatora
turniej zostanie rozegrany w dniu 11.02.2018 w hali sportowej OSiR
uroczyste otwarcie turnieju 11.02.2018 o godz. 09.00
udział w turnieju jest nieodpłatny

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
- W DNIU 11.02.2018

HALOWY

(wypełnić literami drukowanymi)

LISTA ZGŁOSZENIOWA DRUŻYNY

NAZWA DRUŻYNY: ………………………………………....……………………
KAPITAN DRUŻYNY: …………………………..…………………………………
TEL.KONTAKTOWY: ………………………………………………………………
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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10.

Nazwisko i Imię:

Data urodzenia

