Regulamin VIII Noworocznego Turnieju Halowego w Piłce Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Rząśnia

1. Cel zawodów:
 zachęcenie do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach
sportowych i rekreacyjnych,
 popularyzacja mody na czynny wypoczynek,
 wyłonienie najlepszej drużyny w Gminie Rząśnia.
2. Organizator:
 Ludowy Klub Sportowy Czarni Rząśnia
3. Termin i miejsce:
03.03.2018 r. (sobota) – Hala sportowa przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im.
Jana Pawła II w Rząśni.
 przyjazd drużyn do godz. 8.30,
 start zawodów godz. 9.00.
4. Zgłoszenie uczestnictwa:
 zgłoszenie drużyn w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.02.2018 r.
(piątek),
 losowanie grup odbędzie się 23.02.2018 r. (piątek) w budynku orlika
o godz. 18.30
 osobą wyznaczona do kontaktu: Michał Krawczyk – tel. 602 552 606, lub emil
michal.krawczyk@rzasnia.pl
5. Sposób przeprowadzenia Turnieju:
 w Turnieju biorą udział drużyny z terenu Gminy Rząśnia,
 turniej organizowany jest dla mieszkańców Gminy Rząśnia, którzy ukończyli 16
lat,
 drużyna może zgłosić maksymalnie 10 zawodników, zawodnicy muszą być
mieszkańcami Gminy Rząśnia (wyjątkiem będą zawodnicy związani z LKS
Czarni Rząśnia).
 czas trwania meczu to 12 min. w przypadku dużej ilości drużyn,
 liczba zawodników 4 + bramkarz,
 zmiany zawodników systemem „hokejowym”,
 zawody będą rozgrywane piłką do futsalu,
 rzut karny wykonuje się z odległości 7m.,
 o podyktowaniu rzutu wolnego pośredniego lub bezpośredniego decyduje
sędzia, zgodnie z przepisami gry. Czas na wykonanie stałego fragmentu gry
wynosi 5 sekund,

 bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą z podłoża, tylko na swojej
połowie. Przy wprowadzaniu piłki do gry przez bramkarza obowiązuje zakaz
wykopywania nogą, po uprzednim piłki (uderzenie z powietrza),
 po wyjściu piłki na aut lub uderzeniu piłki w górną konstrukcję hali, następuje
wprowadzenie jej do gry nogą zza linii bocznej lub bezpośrednie podanie
(dołem – do wysokości kolan). Przy stałych fragmentach gry, zawodnicy
drużyny broniącej muszą znajdować się w odległości minimum 3 m od piłki,
 gra bez wślizgów.
 sygnałem kończącym mecz jest sygnał z syreny na tablicy wyników.
 Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną halową PZPN,
 Za rażące przewinienia zawodnik może być usunięty z gry na okres 1-5 min.,
kary czasowe mogą być stopniowane w stosunku do zawodnika kilkakrotnie
przekraczającego przepisy gry. W przypadku czasowego wykluczenia
bramkarza, kapitan drużyny wyznacza zawodnika z pola, który odbywa karę za
bramkarza.
 sposób punktowania:
 zwycięstwo – 3 pkt.
 remis – 1 pkt.
 porażka – 0 pkt.
 o miejscu w tabeli decydują:
 liczba zdobytych punktów,
 bezpośredni mecz,
 stosunek bramkowy,
 liczba strzelonych bramek
 mała tabela zainteresowanych drużyn.
6. Nagrody i wyróżnienia.
 Pamiątkowe dyplomy oraz puchary.
7. Postanowienia końcowe:
 obowiązuje obuwie sportowe na białej lub kauczukowej podeszwie,
 organizator zapewnia posiłek oraz wodę mineralną dla uczestników zawodów,
 rozstrzygnięcie spraw spornych oraz ich interpretacja należy do organizatora,
 szczegółowy harmonogram Turnieju zostanie sporządzony po zgłoszeniu
wszystkich drużyn,
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania
turnieju,
 w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia w porozumieniu
z organizatorem,
 uczestnicy turnieju zobowiązani są ubezpieczyć się we własnym zakresie,
 organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych
w czasie gry, natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział

w rozgrywkach osób chorych, a także za skutki wypadków przed, po i w czasie
gry każdego z zawodników,
 niepełnoletni uczestnicy Turnieju (ukończone 16 lat), zobowiązani są do
dostarczenia oświadczenia opiekuna prawnego, iż wyraża zgodę na udział
dziecka/podopiecznego na udział w zawodach sportowych (oświadczenie
zostanie załączone do regulaminu i rozdane uczestnikom w dniu losowania
czyli w piątek 23.02.2018 r.)

