REGULAMIN
XII ŚWIĄTECZNEGO HALOWEGO TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
VII MEMORIAŁ CZESŁAWA MIROSA.

I

O R G A N I Z A T O R.

1.1/.
1.2/.
1.3/.
1.4/.

II

Powiatowa Rada Sportu w Łasku.
Starostwo Powiatowe w Łasku.
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Sieradzu.
Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa”

TERMIN I MIEJSCE

2.1/. Turniej rozegrany zostanie w dniu 19 Grudnia 2015 r ( SOBOTA ) w hali sportowej
Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ul. Berlinga 1 w Łasku.

III

CEL ZAWODÓW

3.1/. Uczczenie pamięci Założyciela i Prezesa Pogoni Kolumna ŚP Czesława Mirosa.
3.2/. Popularyzacja sportu i czynnego wypoczynku.
3.3/. Promocja sponsorów i darczyńców poprzez sport.

IV

UCZESTNICTWO

4.1/. W zawodach udział wezmą kluby sportowe oraz drużyny amatorskie (senior), które dostarczą
imienne zgłoszenie oraz opłacą wpisowe w kwocie 200,00 zł od drużyny.

V

ZGŁOSZENIA

5.1/.Zgłoszenia do turnieju można nadsyłać listownie na adres Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa”
98-100 Łask ul. Jodłowa 5 / 9 e-mail: wyścig@vp.pl a także telefonicznie:
608.09.96.95 - Andrzej Syska
W zgłoszeniu należy podać kontakt zwrotny celem powiadomienia o planie minutowym rozgrywek
Zgłoszenia do dnia 14.12.2015r.
5.2/. O szczegółowym terminarzu rozgrywek organizator powiadomi zainteresowane drużyny.

VI

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

VII

P O S T A N O W I E N I A K O Ń C O W E.

6.1/. Eliminacje - rozegrane zostaną systemem grupowym ( Każdy z Każdym).
6.2/. Drużyny zostaną rozlosowane do 4 grup (16 drużyn) lub 3 grup (12 drużyn) wg koszyków.
6.3/. O rozstawieniu do poszczególnych koszyków decyduje klasa rozgrywek oraz
miejsce w tabeli po rundzie jesiennej 2015r.
Drużyny amatorskie zostaną dolosowane do poszczególnych grup.
6.4/. Do ćwierćfinału awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy
6.5/. W przypadku kilku drużyn, które zajęły w swojej grupie drugie miejsce i mają taką samą ilość
punktów decyduje: a) stosunek bramek, b) ilość bramek strzelonych, c) ilość bramek straconych.
6.6/. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt i za przegraną 0 pkt.
6.7/. O kolejności w tabeli decydują: 1-zdobyte punkty, 2- wynik bezpośredniego meczu, 3- różnica
bramek, 4- większa ilość bramek zdobytych, 5- mniejsza ilość bramek straconych.
6.8/. W przypadku równej ilości punktów 3 drużyn o kolekności w grupie zdecyduje mała tabela
sporządzona na podstawie wyników tych 3 drużyn, zgodnie z przepisami PZPN.
6.9/. Ć w i e r ć f In a ł y i P ó ł f i n a ł y rozegrane zostaną systemem pucharowym.
W meczach pucharowych w przypadku remisu zwycięzcę wyłoni 5 min dogrywka a następnie
rzuty karne.

7.1/. Drużyny składają się z min 5 a max 15 zawodników.

7.2/.
7.3/.
7.4/.
7.5/.
7.6/.
7.7/.
7.8/.

W jednym meczu występuje 4 zawodników + bramkarz ( 5 osób).
Wszystkie mecze trwają 15 min bez przerw i zmiany stron.
Organizator na znak sędziego, wstrzymuje odliczanie czasu meczu .
Dokonywanie zmian w trakcie meczu dowolne.
Gra toczy się w obrębie boiska, dyktuje się rzuty rożne. .
Auty wykonywane są zagraniem nogą.
Przy rozpoczęciu gry po aucie bramkowym, bramkarz może wyrzucić piłkę na swojej połowie,
po złym wyrzucie piłki przez bramkarza, sędzia dyktuje rzut wolny pośredni.
7.9/. Nie wolno stosować wślizgów.
7.10/. Stosowane będą kary: wykluczenie na 2 min, wykluczenie z meczu /kartka czerwona/ i
wykluczenie z turnieju / dwie kartki czerwone/*
7.11/. Po otrzymaniu czerwonej kartki, zawodnik nie może grać w pierwszym następnym meczu.
7.12/. Każdy uczestnik występuje w turnieju na swoją odpowiedzialność.
7.13/. Zawodnicy muszą być ubezpieczeni przez macierzyste kluby, natomiast drużyny amatorskie
winny ubezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków.
7.14/. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i nieszczęśliwe wypadki oraz nie
odpowiada za rzeczy zagubione, pozostawione lub skradzione.
7.15/. Po dotknięciu przez piłkę sufitu lub kosza, sędzia zarządza rzut wolny pośredni.
7.16/. Opiekę medyczną (lekarz) oraz licencjonowanych sędziów zapewnia organizator.
7.17/. Listę zgłoszeń należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami, celem uniknięcia pomyłek
przez spikera zawodów.
7.18/. Kierownik drużyny ponosi odpowiedzialność za zapoznanie zawodników z powyższym
regulaminem.
7.19/. W czasie trwania turnieju wszelkie uwagi, skargi i protesty może zgłaszać jedynie kapitan
drużyny.
Uwagi te rozpatrywane będą w obecności: Sędziego Głównego danego meczu, organizatora i
kapitana drużyny.
7.20/. W przypadku sporów organizator ma prawo konsultacji z pozostałymi sędziami.
7.21/. Wszelkie ewentualne uwagi i poprawki do regulaminu mogą być zgłoszone i naniesione przed
rozpoczęciem turnieju. Po w/w terminie regulamin uważa się za zatwierdzony do
przestrzegania i respektowania.
7.22/. Sędziowie zawodów z OZPN Sieradz.
7.23/. Każdy mecz prowadzi dwóch sędziów.
7.24/. Przy wszelkich sporach (mała tabela) decydują przepisy PZPN.

VIII

NAGRODY.

8.1/. Drużyny, które zajmą miejsca od 1 do 4 otrzymają nagrody rzeczowe i puchary.
8.2/. Najlepszy strzelec turnieju otrzyma nagrodę i statuetkę.
8.3/. Najlepszy bramkarz turnieju otrzyma nagrodę i statuetkę.
8.4/. Najlepszy zawodnik turnieju otrzyma nagrodę i statuetkę.

ORGANIZATORZY

