REGULAMIN TURNIEJU DZIKICH DRUŻYN
W PIŁCE NOŻNEJ – „Zaczynamy wakacje z piłką nożną”
CELE TURNIEJU
 Wyłonienie najlepszego zespołu w turnieju;
 Rozwijanie zainteresowań sportowych dzieci;
 Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci we Włodawie;
 Doskonalenie posiadanych i zdobywanie nowych umiejętności w dziedzinie piłki
nożnej;
 Wpajanie zasad fair play w rywalizacji sportowej.
ORGANIZATOR
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie ul. Szkolna 4;
 Informacje dotyczące turnieju znajdują się na stronie internetowej MOSiR-u oraz
u animatorów na Orliku.
TERMIN i MIEJSCE
 23.06.2018r. w godz. 10:00 – 13:00;
 Boisko Orlik ze sztuczną nawierzchnią.
ZAPISY
 Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do dnia 20.06.2018r. na orliku w godzinach
pracy animatorów;
 Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
 nazwa drużyny,
 nazwiska i imiona zawodników,
 daty urodzenia,
 imię i nazwisko opiekuna
UCZESTNICTWO
 W turnieju uczestniczyć mogą dzieci urodzone w roku 2006-2008;
 Do rozgrywek dopuszcza się drużyny mieszane;
 Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania zgody rodziców lub
opiekunów na start w turnieju zgodnie ze wzorem zamieszczonym przez
organizatora;
 Każdy zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę w całym turnieju;
 Maksymalna liczba zawodników w zespole wynosi 10 osób, a minimalna 7 osób;
 Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zaakceptowanie jego regulaminu i
regulaminu obiektów, na których rozgrywany będzie turniej.
POSTANOWIENIA TECHNICZNE
 W grze bierze udział pięciu zawodników w polu plus bramkarz;
 Ilość zmian dowolna, przeprowadzana w systemie hokejowym;
 Auty i rzuty rożne wykonywane nogą;






Przy rzucie rożnym i wznowieniu gry z autu odległość zawodników drużyny
przeciwnej od piłki – 3 m;
Niedozwolona jest gra wślizgiem;
Czas trwania meczu 2 x 7 minut, przerwa 3 minuty;
System rozegrania turnieju zależny będzie od liczby zgłoszonych drużyn;

Kary:
- obowiązuje pierwsza kara 1-minutowa,
- następna 2-minutowa,
- następnie żółta kartka wraz z wykluczeniem 2-minutowym,
- następnie czerwona kartka i brak możliwości gry w meczu,
PUNKTACJA
 Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt. a za remis 1 pkt.;
 O kolejności zespołów decyduje:
- ilość zdobytych punktów,
- przy równej ilości punktów bezpośredni mecz,
- różnica bramek,
- przy równej różnicy bramek większa ilość strzelonych,
NAGRODY
 Medale i dyplomy dla zdobywców trzech pierwszych miejsc;
 Pamiątkowe dyplomy dla pozostałych uczestników;
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 za zagubione lub pozostawione rzeczy osobiste podczas turnieju organizator nie
ponosi odpowiedzialności;
 sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator;
 organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju;
 organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie
turnieju;
 udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody
na publikację zdjęć

ZAPRASZAMY I ZYCZYMY SUKCESÓW!

