KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu zaprasza
drużyny klubowe z powiatu bolesławieckiego na Turniej Halowej Piłki Nożnej
Juniorów o Puchar Zarządu Powiatu.
ORGANIZATORZY: PCEiKK / MOS
REGULAMIN Turnieju:
1. Cel rozgrywek:
a) Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej
b) Wyłonienie najlepszej drużyny turnieju.
c) ocena poziom przygotowania do rozgrywek wiosennych

UCZESTNICTWO:
W mistrzostwach mogą uczestniczyć drużyny juniorów z klubów z powiatu bolesławieckiego.

Obowiązuje imienna lista zawodników.
Potwierdzenie udziału w zawodach do 21.02.2020 r. u organizatora:
PCEiKK -757351864
Edward Spraski 502515913

TERMIN I MIEJSCE: 29.02.2020 r. (sobota) – od godz. 9:00 zbiórka.
Rozpoczęcie turnieju godz. 10:00 (pierwszy mecz)
Miejsce:

Sala sportowa I Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu,
ul. Trankiewiczów 11

2. Zasady gry:
a) Zespoły grają w składach 6 osobowych, 5 zawodników w polu + bramkarz;
b) Mecze rozgrywane będą piłką nożną o rozmiarze 5;
c) Czas gry: uzależniony od ilości drużyn (przewidywany 2x10min.);
d) Zmiany hokejowe. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy kiedy jego
partner z zespołu opuści plac gry. Zmiany muszą odbywać się przy linii środkowej boiska, nie dalej
niż 3 metry od niej. Bramkarz może zmienić się z każdym zawodnikiem, jednak tylko i wyłącznie
podczas przerwy w grze i zawsze za zgodą sędziego;
e) Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.
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3. System gry:
System gry uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn;
4. Punktacja:
a) Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., w przypadku porażki 0 pkt.
b) O kolejności miejsc decydują:
Większa liczba zdobytych punktów.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły decydują:
a) wynik bezpośredniego spotkania,
b) lepsza różnica bramek (strzelonych i straconych),
c) większa liczba zdobytych bramek.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły przeprowadza się
dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi zespołami (tzw.
„mała tabela”), kierując się kolejno zasadami podanymi w punkcie 2 w podpunktach A, B oraz C
biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami;
Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić serię rzutów karnych
pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Rzuty karne wykonywane są najpierw po 5, potem po 1 razie
do skutku;
5. Sprawy dyscyplinarne:
a) Zawodnicy za przewinienia w trakcie gry karani będą karami minutowymi.
b) Zawodnik który w czasie rozgrywek zostanie ukarany czerwoną kartką (czerwona samoistna)
zostanie ukarany karą dyskwalifikacji przez organizatorów rozgrywek.
6. Nagrody:
a) Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary, pozostałe drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy;
b) Przewidziane są również wyróżnienia indywidualne dla: Najlepszego bramkarza; Najlepszego
zawodnika;
7. Postanowienia końcowe:
a) Każda drużyna, uczestnicząca w rozgrywkach powinna być ubezpieczona od następstw
nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
następstwa nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie odpowiada za poniesione przez uczestników
rozgrywek szkody materialne oraz uszczerbki na zdrowiu.
b) Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów, organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany systemu rozgrywek przed ich rozpoczęciem jeżeli uzna to za stosowne.
c) Udział w rozgrywkach jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
d) Wszystkich uczestników jak i kibiców wraz z powyższym regulaminem obowiązują przepisy
FIFA oraz Regulamin korzystania z obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu.
Organizator : Edward Spraski
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