REGULAMIN
MAJOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN 6-OSOBOWYCH
Organizator:
Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku
Termin:
3 maja 2017r. /środa / o godz. 1400 – losowanie, 1430 – gry.
Miejsce: boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku przy
ul. Mireckiego 10.
Uczestnictwo:
W turnieju mogą brać udział uczniowie ze szkół podstawowych urodzonych w roku
2008 i 2009 za zgodą rodziców bądź opiekunów. Drużyny składać się będą z minimum
sześciu zawodników (5 zawodników w polu + bramkarz), maksimum dziesięciu
zawodników. Obowiązuje posiadanie ubioru sportowego, najlepiej żeby koszulki były
jednakowego koloru.
System rozgrywek i przepisy:
- system rozgrywek zostanie ustalony w zależności od liczby zgłoszonych drużyn
- zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz,
- bramki: 3 x 2 m,
- czas gry: 2 x 5 - 10 minut + do 5 minut przerwa,
- obuwie: korkotrampki, trampki,
- piłka: numer „4”,
- bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym,
- gra bez “spalonego”,
- zmiany hokejowe
- bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska,
- piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej,
- jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna,
która nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej
boiska. W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”,
- Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej musza
znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki.
- stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z
meczu).
Klasyfikacja i nagrody:
- za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt; remis 1 pkt; przegrana lub walkower 0
pkt,
- końcową klasyfikację ustala się wg następującego klucza:
a) duże punkty
b) przy równej ilości dużych punktów o miejscu decydują:
 mecze bezpośrednie pomiędzy zainteresowanymi zespołami
 różnica bramek
 więcej strzelonych bramek

Postanowienia końcowe:
- drużyna biorąca udział w turnieju, sprawy związane z ubezpieczeniem załatwia
we własnym zakresie,
- przed rozpoczęciem turnieju należy przedłożyć organizatorowi imienną listę
zawodników drużyny oraz pisemne oświadczenie rodziców /do pobrania na
naszej stronie www.csir.lebork.pl/
- zawodnicy drużyn, które ukończą turniej na miejscach 1-4 otrzymają
pamiątkowe medale, a król strzelców i najlepszy bramkarz turnieju pamiątkową
statuetkę
- w sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje organizator
- zgłoszenia drużyn do turnieju należy potwierdzić telefonicznie w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.04.2017r. tel. 59 862 72 74 w.30 lub
603 169 900.

