Regulamin Halowego Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Raniżów
1. Cel: Popularyzacja Halowej Piłki Nożnej.

- Zachęcenie do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach
rekreacyjnych
- Popularyzacja mody na czynny wypoczynek
- Wyłonienie najlepszych drużyn amatorskich w halowej piłce nożnej dla dorosłych
2. Organizator: Organizatorem turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Raniżowie
3. Termin i miejsce: Turniej odbędzie się 8 kwietnia 2018 roku w sali sportowej
Gminnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Raniżowie /przyjazd do godz. 9.30/
4. Zgłoszenia i uczestnictwo: Drużyny mogą się zgłaszać telefonicznie do 5 kwietnia
2018 r. pod nr tel. 600-630-374 lub 600-828-890
Pisemne zgłoszenia /nazwa drużyny, imienna lista zawodników z datami urodzenia
składamy do organizatora przed zawodami /przyjazd do godz. 9.30/
W przypadku dużej ilości drużyn zgłoszonych telefonicznie decyduje kolejność
potwierdzenia udziału
5. Zasady rozgrywania turnieju.
 Turniej zostanie rozegrany tylko w kategorii wiekowej 18+
 Drużyny zostaną rozlosowane na grupy i grają w systemie każdy z każdym.
 Z grupy wychodzi jedna lub dwie drużyny w zależności od ilości zgłoszeń.
 W przypadku równej ilości punktów o miejscu w grupie decyduje:
- bezpośredni pojedynek
- w przypadku remisu – stosunek bramek
- w przypadku równego – większa ilość strzelonych bramek
- w przypadku tej samej - losowanie
6.
Regulamin turnieju:
- zespół składa się z 5 zawodników w polu w tym bramkarz (do 7 zawodników cała
drużyna),
- obowiązkowe obuwie halowe ( z jasnymi podeszwami),
- bramki 2x3 m,
- czas gry 2x5 min. /lub inny od ilości zgłoszeń,
- Bramkarz może chwytać piłki rękami tylko w polu bramkowym (pole bramkowe
- półłuk o promieniu 6m),
- gra bez spalonego,
- zmiany w systemie hokejowym,
- bramkarz wprowadza piłki ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska,
- punktacja – zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt, porażka 0 punktów,
- zabrania się wykonywania ślizgów,
- zabrania się trzymania drabinek lub parapetu (karą jest rzut wolny pośredni dla
przeciwnika),
- przypadku uderzenia piłki w konstrukcję dachu – rzut wolny pośredni dla
przeciwnika,
- w przypadku zagrania piłki do własnego bramkarza, piłka nie może być złapana w
ręce tylko wybita nogą (kara – rzut wolny pośredni z linii pola karnego).
- Kary za naruszenie przepisów gry:
a.
żółta kartka – 2 minutowe wykluczenie z gry
b.
czerwona karta – wykluczenie do końca meczu
c.
drużyna zostaje wykluczona z meczu jeżeli gra w niej mniej niż 3
zawodników (2 czerwone kartki w jednym meczu) i przegrywa
valkowerem 0:1
d.
zawodnik ukarany czerwoną kartką ma prawo gry w następnym meczu

7. Nagrody:
Pierwsze trzy drużyny w poszczególnych kategoriach otrzymują puchary i dyplom.
Przewidziano również nagrody dla najlepszego zawodnika turnieju.
8. Sędziowie: Turniej sędziują arbitrzy powołani przez organizatora.
9. Postanowienia końcowe organizatora:
a.
ewentualne protesty może składać kierownik drużyny lub jej kapitan u organizatora
b. turniej zostanie rozegrany 8 kwietnia w sali sportowej Gminnego Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Raniżowie
c. uroczyste otwarcie turnieju o godz. 10.00

d. organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.
e. ubezpieczenie oraz przyjazd uczestników na koszt własny.

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY RANIŻÓW
- W DNIU 8 KWIETNIA 2018 R.

LISTA ZGŁOSZENIOWA DRUŻYNY
(wypełnić literami drukowanymi)

NAZWA DRUŻYNY: ………………………………………....……………………
KAPITAN DRUŻYNY: …………………………..…………………………………
TEL.KONTAKTOWY: ………………………………………………………………
L.p.

Nazwisko i Imię:

Data urodzenia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Halowego Turnieju Piłki Nożnej o
Puchar Wójta Gminy Raniżów oraz, że jako kapitan drużyny zobowiązuję się do udziału w turnieju
mojej drużyny zgodnie z jego regulaminem. Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości
fakt, iż organizator turnieju nie ubezpiecza jego uczestników od następstw nieszczęśliwych
wypadków doznanych przez uczestników w trakcie rozgrywek turniejowych. Ubezpieczenia takiej
drużyny lub indywidualne zawodnicy winni dokonać we własnym zakresie.

……………………………………
(podpis kapitana)

