REGULAMIN TURNIEJU MISTRZOSTW
GMINY BOLESŁAWIEC
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
Bolesławiec 23.02.2020 r.

1. Organizatorem Turnieju Mistrzostw Gminy Bolesławiec w Halowej Piłce Nożnej jest
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B.
2. Turniej odbywać się będą w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego
w Bolesławcu w godzinach 10.00 – 14.30.
3. Prawo udziału w rozgrywkach mają seniorskie drużyny piłkarskie z terenu Gminy
Bolesławiec.
4. Uczestnictwo w rozgrywkach jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność.
5. W rozgrywkach mogą brać udział osoby o dobrym stanie zdrowia, a zgłoszenie się do
turnieju jest równoznaczne z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa w zawodach sportowych.
6. Zgłoszenia pisemne oraz oświadczenia (na załączonych drukach) należy dostarczyć
bezpośrednio w siedzibie organizatora lub bezpośrednio przed turniejem. Nie złożenie
w/w dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem drużyny do turnieju.
7. Dostarczone zgłoszenie powinno zawierać:
● nazwę drużyny,
● imiona i nazwiska zawodników wraz z datą urodzenia,
● imię i nazwisko kapitana zespołu,
8. Każdy zespół może składać się z 12 zawodników. Do każdego meczu drużyna może
zgłosić pełen skład. Drużyna rozpoczyna mecz w składzie 5 zawodników (4 w polu +
bramkarz).
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i

kontynuowany to 3 w polu + bramkarz.
9. Drużyny biorące udział w rozgrywkach obowiązują jednolite stroje i ponumerowane
koszulki najlepiej od 1 do 15 oraz obuwie sportowe na płaskiej podeszwie. Zawodnicy
występują w turnieju ze stałym numerem.
10. Czas gry 2 x 8 minut, bez przerwy ze zmianą stron boiska.
11. Rozgrywki prowadzić będą sędziowie Wydziału Sędziowskiego w Jeleniej Górze.

12. Przepisy gry - najważniejsze punkty:
•

bramkarz wznawia grę z rzutu od bramki ręką i może zagrać piłkę również na
połowę przeciwnika,

•

zmiany zawodników odbywają się tylko na wysokości ławeczki dla
zawodników rezerwowych po tej stronie boiska na której gra aktualnie
drużyna,

•

rzut karny wykonywany będzie z odległości 7 m do bramki,

•

rzut z autu wykonujemy nogą ustawiając piłkę na linii bocznej lub poza nią,

•

zakaz gry „wślizgiem”,

•

odległość zawodników drużyny przeciwnej podczas wykonywania rzutu
wolnego, rożnego i rzutu z autu wynosi 4 m,

•

czas wznowienia gry: 4 sekundy.

•

czwarty i kolejny faul drużyny popełniony w jednej połowie będzie karany
rzutem karnym,

13. Sędziowie będą stosować kary w postaci żółtej i czerwonej kartki.
•

zawodnik ukarany żółtą kartką opuszcza pole gry na 1,5 minuty. Jeżeli w tym
czasie jego drużyna straci bramkę, następuje uzupełnienie składu drużyny
przed upływem kary,

•

druga żółta kartka przyznana jednemu zawodnikowi w ciągu jednego meczu
jest jednoznaczna z wykluczeniem z meczu i nie ponosi za sobą konsekwencji
czerwonej kartki w dalszych meczach,

•

zawodnik ukarany czerwoną kartką jest wykluczony z dalszej części spotkania,
a jego drużyna gra przez 2. minuty w osłabieniu. Po 2 minutach skład drużyny
uzupełnia inny zawodnik. Jeżeli w tym czasie jego drużyna straci bramkę,
następuje uzupełnienie składu drużyny przed upływem kary. Zawodnik ten
obligatoryjnie nie może wziąć udziału w następnym meczu. W zależności od
rodzaju przewinienia, sędziowie mogą ukarać zawodnika zakazem gry w kilku
meczach lub nawet wykluczyć z turnieju.

14. Turniej rozegrany zostanie systemem „każdy z każdym”.
15. O kolejności w tabeli w decyduje:
•

po pierwsze większa ilość zdobytych punktów,

•

po drugie wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku
trzech lub więcej drużyn „mała tabela” uwzględniająca wyniki bezpośrednich
pojedynków- zdobyte punkty, różnica bramek, zdobyte bramki),

•

po trzecie korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach,

•

po czwarte większa ilość zdobytych goli,

•

po piąte mniejsza liczba fauli w meczu.

16. Zawodnik, zgłoszony do rozgrywek w jednej drużynie nie może reprezentować
w turnieju innej drużyny.
17. Za udział drużyny w składzie, której znajdują się nieuprawnieni zawodnicy grozi
walkower oraz wykluczenie z rozgrywek.
18. Drużyny biorące udział w turnieju za zwycięstwo otrzymują 3 pkt, za remis 1 pkt, za
przegraną 0 pkt. W przypadku nie rozegrania meczu przez drużynę, przeciwnik
otrzymuje punkty walkowerem (3:0 i 3 pkt.).
19. Organizator wytypuje najlepszego bramkarza i strzelca turnieju.
20. Organizator funduje nagrody w postaci pucharów dla trzech najlepszych drużyn oraz
upominki dla najlepszego strzelca i bramkarza turnieju.
21. Organizator w trakcie rozgrywek zapewnia opiekę medyczną.
22. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
jak również nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, które mogą mieć
miejsce podczas turnieju.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skradzione lub uszkodzone rzeczy
w trakcie trwania turnieju.
24. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
25. Harmonogram gier podany będzie przed rozpoczęciem rozgrywek i wywieszony do
wglądu.
26. Protesty związane z przebiegiem rozgrywek może zgłaszać jedynie kapitan drużyny.
27. Wszystkich uczestników na czas trwania turnieju obowiązuje regulamin porządkowy
Hali Sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu.
28. Wszystkie zespoły w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby im
towarzyszące oraz odpowiedzialne za kulturę na boisku, porządek w szatni itp.
29. Zabrania się na terenie całego obiektu spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.
30. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń wynajmowanych pomieszczeń i urządzeń na
hali sportowej, winni zobowiązani są do pokrycia wszystkich wyrządzonych szkód,
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31. Zawodnicy uczestnicząc w rozgrywkach wyrażają zgodę na publikowanie imienia,
nazwiska oraz fotografii wykonanych w trakcie meczów lub w trakcie rozdania nagród
na stronie internetowej Organizatora oraz w biuletynie „Wieści gminne”.
32. Zgłoszenie się drużyny do rozgrywek jest jednocześnie akceptacją regulaminu przez
wszystkich jej zawodników.
33. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie
jak również prawo do interpretacji regulaminu.

Lista zgłoszonych zawodników do
TURNIEJU MISTRZOSTW
GMINY BOLESŁAWIEC
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 2020

………………………………………………………….
(nazwa drużyny)
Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

1.
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(podpis prezesa klubu)
………………………….

