
TURNIEJ MINI PIŁKI NOŻNEJ – ZAKOŃCZENIE SEZONU 
ORGANIZATOR: MOSiR Włodawa

UCZESTNICTWO
- Turniej Mini Piłki Nożnej odbędzie się na kompleksie bois "Orlik 2012" w dniu 25.11.2012 r.
- dopuszcza się do udziału drużyny mieszane składające się z dziewcząt i chłopców szkół podstawowych kl. 
4,5,6, gimnazja, szkoły średnie.

Prawo startu mają drużyny składające się do 7 zawodników.

Zawodnicy zgłoszeni do danego zespołu na początku rozgrywek, nie mają prawa przejść do innego zespołu 
w trakcie trwania turnieju.

Kapitan zgłasza drużynę do dnia  23.11.2012 do Animatora "Orlik 2012"  ul. Szkolna 4 w godzinach pracy 
15.00-18.00 lub do sekretariatu MOSiR Włodawa w godzinach 7.00-15.00 .
Zawody odbędą  się  w dniu  25.11.2012 od  godziny  10.00.  Szczegółowych  informacji  udziela  Animator 
kompleksu boisk "Orlik 2012".

Zawodników, trenerów i kibiców Turnieju Mini Piłki Nożnej obowiązują następujące zasady:
- przestrzegania przepisów "fair play"
- obowiązuje obuwie – do gry na hali
- nieprzestrzeganie powyższych zasad spowoduje kary do usunięcia z rozgrywek włącznie
- drużyny przychodzą z pełnoletnim opiekunem
- uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia zgody rodziców na wzięcie udziału w Turnieju

PRZEPISY GRY
Mecze odbywają się według przepisów mini piłki nożnej zawartych w przepisach PZPN:
- w meczu uczestniczy bezpośrednio 5 zawodników w polu+bramkarz
- czas gry: 2×7 minut, minuta przerwy
- ilość meczy i czas trwania turnieju zależy od ilości zgłoszonych zespołów.
- rzuty z autu wykonywane nogą
- zmiany zawodników lotne (bez konieczności  zgłaszania  ich sędziemu).  Za złą zmianę zawodnika rzut 
wolny dla drużyny przeciwnej, za złą zmianę bramkarza rzut karny
- bramkarz po aucie bramkowym wybija piłkę dowolnie ręką lub nogą w obrębie swojej połowy boiska
- turniej zostanie rozegrany piłką nr 4
- nie obowiązuje przepis o spalonym.

PUNKTACJA
- za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów.
- za przegraną wskutek niestawiennictwa 0 pkt i wynik 0:3
-  w  rozgrywkach  rundy  zasadniczej  kolejność  zespołów  ustalona  zostanie  na  podstawie  ilości  dużych 
punktów.  W przypadku  gdy dwie  drużyny uzyskają  taką  samą  liczbę  punktów o  miejscu  tych  drużyn 
decydują wyniki bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi
- w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, przez więcej niż dwie drużyny o kolejności decyduje 
"mała tabela" uwzględniająca tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

O zajętych miejscach decydują kolejno:
- większa ilość zdobytych punktów
- stosunek bramek, strzelone do straconych
- większa liczba zdobytych bramek

Sprawy sporne rozstrzygać będzie Sędzia Główny lub Organizator zawodów. 


