REGULAMIN
XXI Turnieju Halowej Piłki Nożnej
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium”. W turnieju mogą brać udział
chłopcy i dziewczęta, roczniki 2003 – 2012 r. ( wymagana aktualna legitymacja szkolna oraz zgody prawnych
opiekunów na udział dziecka w rozgrywkach, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na
rozpowszechnianie wizerunku).
Rozgrywki odbywać się będę w pięciu grupach wiekowych:




Najmłodsza (09 – 12) drużyny mieszane (dziewczęta i chłopcy)
Średnie (06 –08) osobno drużyny chłopców i osobno drużyny dziewcząt
Najstarsza (03 – 05) osobno drużyny chłopców i osobno drużyny dziewcząt.

Każda drużyna ma prawo zgłosić 8 zawodników. Nie można zgłaszać więcej niż 8 zawodników i mniej niż 5. Nie
więcej niż połowę zawodników mogą stanowić osoby trenujące w klubach sportowych!!! Impreza nie jest
skierowana do zawodników zrzeszonych w klubach sportowych. Opiekę nad drużyną sprawuje osoba dorosła, która
ukończyła wiek dwudziestu jeden lat (w celu weryfikacji należy podać nr pesel oraz serię i nr dowodu osobistego lub
innego dokumentu tożsamości, weryfikowane w dniu rozgrywek). Jeśli drużyna nie ma opiekuna spełniającego w/w
kryteria, nie może brać udziału w rozgrywkach. Opiekun odpowiada za szkody spowodowane przez zawodników
(również te nieumyślne).
Kartę zgłoszeniową i inne Informacje otrzymać w siedzibie „ Oratorium” przy ul. Ofiar Katynia 57
w Stalowej Woli lub pobrać ze strony internetowej www.oratoriumstw.pl
Turniej odbywać się będzie przez trzy weekendy. Rozgrywki zaczynają się 24 marca 2018 r. Finał planowany jest na 67 kwietnia 2019 r. Dokładny harmonogram rozgrywek zostanie podany po losowaniu grup i umieszczony na stronie
internetowej Stowarzyszenia.
Kompletne zgłoszenia drużyn w wersji papierowej lub zeskanowana karta zgłoszeniowa, z czytelnym podpisem
opiekuna, przyjmowane są do 8 marca 2019 r. w siedzibie „Oratorium” w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 57 lub
pocztą elektroniczną na adres oratoriumstwola@gmail.com
Losowanie grup nastąpi 15 marca 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia o godz. 18:00
Dokładny harmonogram rozgrywek zostanie podany po losowaniu grup i umieszczony na stronie internetowej
Stowarzyszenia.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 512 118 820

ORGANIZACJA TURNIEJU
W grupach drużyna grają systemem „każdy z każdym”. O miejscach w grupach decydują:
1.
2.
3.
4.
5.

Ilość zdobytych punktów (3 punkty za zwycięstwo, 1 za remis)
Różnica bramek
Ilość strzelonych bramek
Wynik bezpośredniego pojedynku
Dodatkowa seria rzutów karnych

Jeśli mecz o trzecie miejsce lub mecz finałowy zakończą się remisem, przeprowadzona jest dogrywka. Jeżeli
dogrywka nie wyłoni zwycięzcy, przeprowadza się serię rzutów karnych (po trzy dla każdej drużyny).
Mecze rozgrywane będą na boisku do piłki ręcznej z bramkami do piłki ręcznej. Drużyny grają w składach 5 –
osobowych, tj. bramkarz i 4 zawodników w polu. W czasie gry wymiana zawodników odbywa się w dowolnym systemie
tzw. „systemie hokejowym”, lecz jednocześnie na boisku może przebywać nie więcej niż 5 zawodników w tym
bramkarz.

Podczas turnieju obowiązują przepisy gry w piłkę nożną z dostosowaniem do gry na hali:








bramkarz może grać rękami tylko w polu bramkowym do piłki ręcznej,
rzutu z autu dokonuje się przez podanie piłki nogą,
rzut rożny wykonuje się z miejsca skrzyżowania linii bocznej z bramką,
rzut karny wykonuje się z linii 9 metrów,
przepis o spalonym nie obowiązuje,
odległość przeciwnika od piłki przy wykonaniu rzutów wolnych wynosi 3 metry,
w przypadku dotknięcia przez piłkę sufitu następuje rzut sędziowski,

Inne przepisy turnieju









w przypadku gdy na boisku znajduje się więcej niż 5 zawodników sędzia wysyła 1 zawodnika na ławkę
z 2 minutową karą (drużyna gra przez 2 minuty w 4 zawodników),
po odbytej karze na boisko zawodnika dopuszcza sędzia,
do wyjaśnienia sytuacji spornych dopuszcza się tylko kapitana drużyny lub opiekuna. Sytuacje rozpatrywane
będą przy stoliku sędziowskim,
po zakończeniu zawodów kapitanowie drużyn zobowiązani są do podpisania protokołu zawodów,
za brutalną grę zawodnik może zostać ukarany karą 2 minut odsunięcia od gry lub wykluczeniem z danego
meczu, ewentualnie wykluczeniem całkowitym z zawodów,
zawodnicy, którzy grają w drużynie, a nie zostali zgłoszeni zostają wykluczeni z dalszych rozgrywek. Wynik
meczu w takiej sytuacji weryfikuje się do walkoweru (3:0),
zawodnicy zapisani w jednej drużynie nie mogą w czasie eliminacji oraz w grach finałowych grać w składzie
innej drużyny. W wypadku naruszenia tego punktu następuje weryfikacja wyniku na (3:0) jak walkower,
w sytuacji gdy drużyna nie dotrze na mecz lub z innych powodów zrezygnuje z uczestnictwa w Turnieju
następuje zmiana tabeli rozgrywek.

W przypadkach spornych (min. spóźnienie się drużyny ze względów losowych, zmiana zawodnika (dopisanie do karty
zgłoszeniowej) dopuszcza się wprowadzanie zmian w regulaminie za zgodą wszystkich opiekunów danej grupy.
Obowiązkowo każdy uczestnik turnieju przed wejściem na boisko musi okazać aktualną legitymację szkolną, (lub inny
dokument zawierający PESEL) a opiekun dokument tożsamości. Brak możliwości weryfikacji tożsamości
zawodnika/opiekuna automatycznie wyklucza zawodnika lub drużynę z rozgrywek !!!!! (w szczególnych przypadkach
dopuszcza się weryfikację tożsamości z powiadomieniem opiekunów wszystkich drużyn).
W uzasadnionych przypadkach (urazy, kontuzje, opiekun lub zawodnik będący pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających, agresywne zachowanie, itp.) organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika/drużyny do gry.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator. Decyzja Organizatora jest
ostateczna.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

