Regulamin V Turnieju Dzikich Drużyn Piłkarskich – Dubeczno 2016

1. Organizatorzy:



Klub Sportowy „HUTNIK” Dubeczno
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Dubeczno – Polesie Zachodnie

2. Miejsce:
Stadion KS Hutnik w Dubecznie.

3. Termin
24 września 2016

4. Cel:
Popularyzacja zdrowego stylu życia, rozwijanie zainteresowania sportem i wspomaganie
inicjatyw młodzieżowych.

5. Uczestnictwo:
Prawo startu w zawodach mają:
 chłopcy i dziewczęta w wieku do 13 lat, posiadający pozwolenie na uczestnictwo od
rodziców lub prawnego opiekuna.
 chłopcy i dziewczęta w wieku do 20 lat, posiadający pozwolenie na uczestnictwo od
rodziców lub prawnego opiekuna w przypadku zawodnika nieletniego

6. Warunki uczestnictwa:






W zawodach może uczestniczyd drużyna złożona z max. 6 graczy
Każda drużyna przed rozpoczęciem rozgrywek doręczy w dniu zawodów podpisaną
przez kierownika grupy imienną listę zawodników wraz z nazwą drużyny.
Zawodnik może występowad tylko w jednej drużynie.
Drużyna występuje w jednolitych strojach (organizator zapewnia znaczniki)
Drużyny zobowiązane są zgłosid się na rozpoczęcie turnieju minimum 15 minut przed
rozpoczęciem zawodów.

7. Zasady gry:









W czasie gry na boisku znajduje się 6 graczy: 5 w polu +1 bramkarz.
Mecze odbywają się systemem pucharowym
(organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu w dniu Turnieju).
Czas gry wynosi: 2 x 15 minut
(organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu w dniu Turnieju).
Zawody rozgrywane będą piłką nożną, standard nr 5,
z bramkami o wielkości szer. 5m wys. 2m oraz szer. 2,5m wys. 2m.
Zmiany zawodników będą dokonywane w systemie „hokejowym”
Aut boczny wykonywany jest nogą z miejsca, gdzie piłka opuściła pole gry.
Wprowadzenia piłki do gry z autu bramkowego dokonuje wyłącznie bramkarz ręką
lub nogą
Pozostałe przepisy regulują zasady gry w piłkę nożną obowiązujące w RP.

8. Dyscyplina:




W rozgrywkach obowiązują kary upomnienia:
a.  wykluczenie na 1 min,
b.  wykluczenie na 2 min,
c.  całkowite wykluczenie.
W przypadku niesportowego zachowania zawodnik może byd odsunięty od jednego
lub trzech spotkao lub całkowicie wykluczony z rozgrywek.

11. Nagrody:



Zwycięzcy otrzymują puchar
Drużyny zajmujące miejsca 1-3 otrzymują dyplom i medale

12. Organizatorzy zabezpieczają:





Obsługę sędziowską.
Opiekę medyczną.
Prowadzenie dokumentacji rozgrywek.
Znaczniki

UWAGA!!!







Drużyny ubezpieczają się na swój koszt.
Obowiązuje postawa fair play.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odszkodowania za zaginione mienie i
przedmioty osobiste uczestników rozgrywek.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje.
Ze względu na bezpieczeostwo uczestników zakazuje się gry we „wkrętach”






W przypadku rażącego łamania regulaminu Turnieju, zasad fairplay oraz prawa
obowiązującego w RP organizator zastrzega sobie wykluczenie drużyny z zawodów
Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia daty urodzenia uczestników zawodów.
Uczestnicy Turnieju zobowiązani są posiadad przy sobie dokument umożliwiający tę
czynnośd.

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UDANEGO TURNIEJU!

