Zalesie Górne 7 I 2012 r.

REGULAMIN XI HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

WIEŚ CUP 2012
I.
REGULAMIN OGÓLNY
1. Na boisku może przebywać jednocześnie pięciu zawodników jednej drużyny (w
tym bramkarz). W skład drużyny może wchodzić 8 zawodników (trzech
rezerwowych)
2. W każdej kategorii wiekowej, może występować dowolna ilość zgłoszonych
zespołów.
3. Zgłoszeni zawodnicy muszą posiadać ważną legitymację szkolną lub dowód
osobisty (w celu okazania organizatorowi w razie potrzeby).
4. Kategorie wiekowe: - klasy 3 - 4 (rocz. 2001 - 2002)
- klasy 5 - 6 (rocz. 1999- 2000)
- klasy gimnazjalne (rocz. 1996 - 1998)
- open (bez ograniczeń)
5. UWAGA ! - W kategoriach wiekowych nie są uwzględniane nie zdania z klasy
do klasy.
6. TERMIN ROZGRYWEK: - 25 II 2012 r. - klasy 3-6;

- 26 I 2012 r. - klasy gimnazjalne
- 21 I 2012 r. kategoria Open
II.
REGULAMIN ZGŁOSZENIA
1. Drużyna powinna wypełnić kartę zgłoszenia (skład, numery).
2. Drużyna powinna wznieść opłatę w wysokości 40 zł. - jest to wpisowe na zakup
nagród.
3. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 I 2012 r. dla kategorii Open i do

dnia 24 I 2012 dla kategorii szkolnych
w komendzie Hufca „Watra” - (0691 107 867 lub wiescup@post.com.pl )
4. Drużyna powinna, w miarę możliwości, występować w jednolitych strojach
5. Jeden zawodnik może grać w tylko jednej drużynie
III.
ZASADY GRY
1. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, za remis 1 punkt, za porażkę 0
punktów.
2. Turniej jest prowadzony w dwóch fazach:
I - rozgrywki grupowe (każdy z każdym).
II - systemem pucharowym (2 najlepsze zespoły z poszczególnych grup)
3.
UWAGA !: W razie dużej ilości drużyn II faza może składać się tylko ze
zwycięzców grup lub rozgrywki będą prowadzone tylko systemem pucharowym.
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4. Czas trwania meczu - maksymalnie 6 minut jedna połowa (w razie dużej liczby
zgłoszonych drużyn czas trwania jednej połowy meczu może być zmniejszony). W
fazie pucharowej nie ma dogrywek. Sędzia od razu zarządza rzuty karne.
5. Rejon boiska wyznaczają linie końcowe.
6. Rzuty wykonywane z piłki stojącej:
- rożny - z narożnika boiska.
- wolny - z miejsca popełnienia przewinienia (odległość
muru 3 m.).
- od bramki - z dowolnego miejsca pola karnego (żółte
pole).
- aut - nogą z miejsca
- czas wykonania stałego fragmentu gry - 3 sekundy.
7. Nie uznaje się bramek zdobytych:
- bezpośrednio z rzutu autowego
- z wyrzutu pod dotknięciu przez bramkarza piłki ręką
8. Uznaje się bramki zdobyte:
- z wykopu bramkarza nogą
- przez innego zawodnika z dowolnego miejsca
9. Bramkarze nie mogą:
- łapać piłki podanej przez własnego zawodnika (z autu też) - karą
jest rzut wolny bezpośredni z odległości 5 m.
- łapać piłki po za polem karnym (żółte pole)
- wyrzucać piłki ręką bezpośrednio na połowę przeciwnika
- przetrzymywać piłki w rękach dłużej niż 4 sekundy.
10. Bramkarze mogą:
- łapać piłkę podaną głową lub klatką piersiową strzelać na bramkę
11. Zostaje przyznany walkower (3 : 0) gdy:
- drużyna spóźni się więcej niŜ 10 minut
- w
drużynie
gra
nie zgłoszony zawodnik lub
nie posiada ważnej legitymacji
12. O unieważnieniu i powtórzeniu meczu lub wykluczeniach zawodników
decydują sędziowie zawodów. Wszelkie wątpliwości drużyn winne być zgłaszane
przed rozpoczęciem meczu.
13. Kolejność drużyn w tabeli:
- ustala ilość zdobytych punktów
- w przypadku równej ilości punktów decyduje :
I. - stosunek bramek
II. - bezpośrednie spotkanie
III. - rzuty karne

2

14. W kwestiach nieujętych tym regulaminem obowiązuje Regulamin Pucharu
Ekstraklasy - sezon 2007-2008.
IV.
KARY
1. drużynowa - rzut wolny, bądź karny, walkower
2. indywidualna (niesportowe zachowanie) :
2 minuty
5 minut
3. dyskwalifikacja do końca spotkania
4. dyskwalifikacja do końca turnieju
V.
NAGRODY
1. Za I, II, III miejsce w turnieju drużyny otrzymują puchary, dyplomy oraz
drobne upominki.
2. Pozostałe drużyny otrzymują dyplomy za poszczególne miejsca oraz drobne
upominki.
3. Najlepszy piłkarz, strzelec, bramkarz otrzymują dyplomy oraz nagrody.
4. Za „szlachetność na boisku” przyznawana jest nagroda specjalna: „Fair play”
VI.
SPRAWY ORGANIZACYJNE
1.
Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników turnieju i nie ponoszą z tego
tytułu ryzyka.
2. Organizatorzy zapewniają podstawową opiekę medyczną w czasie zawodów.

ORGANIZATORZY
Obwód ZHR Piaseczno
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