REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU FUTSALU O PUCHAR WÓJTA GMINY
GAWORZYCE DLA UCZNIÓW KLAS SZKOŁY ŚREDNIEJ
Z TERENU GMINY GAWORZYCE
na wydarzenie w dniu 27 STYCZNIA 2018 r.
na hali widowiskowo-sportowej w Gaworzycach
Rozpoczęcie zawodów: godz. 17.00

Organizator: Gmina Gaworzyce, UKS Gaworzyce
Patronat:
Wójt Gminy Gaworzyce – Jacek Szwagrzyk

Cel imprezy: popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży, integracja środowiska lokalnego
poprzez sport, zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego,
promocja systemu małych imprez sportowych

I. Uczestnictwo
W „Turnieju Futsalu o Puchar Wójta Gminy Gaworzyce” mają prawo startu drużyny
składające się z 4 zawodników w polu + bramkarz (oraz z zawodników rezerwowych) z klas
szkoły średniej i osób do 24 roku życia reprezentujących teren Gminy Gaworzyce.
Zachęcamy, aby nazwy drużyn nawiązywały do Gminy Gaworzyce i ich miejscowości,
liczymy na kreatywność zawodników.
Zawodnicy zgłoszeni do danego zespołu na początku rozgrywek, nie mają prawa przejść
do innego zespołu w trakcie trwania turnieju.
Każda drużyna powinna mieć swojego Opiekuna Zespołu.
Opiekun Zespołu powinien przed pierwszym spotkaniem przedstawić organizatorowi
podpisaną listę zawodników wraz z adnotacją ,,AKCEPTUJĘ REGULAMIN TURNIEJU”.
Wszystkich zawodników, trenerów i kibiców turnieju obowiązują zasady „fair play”.
Wszystkie drużyny zobowiązane są posiadać stroje i obuwie (zmienne) sportowe,
legitymacje szkolne bądź inny dokument określający wiek zawodnika oraz miejsce
zamieszkania.

II Zasady gry:
Mecze odbywają się według obowiązujących przepisów:
•

w meczu uczestniczy bezpośrednio 4 zawodników w polu + bramkarz

•

czas gry: 15 minut

•

rzuty z autu wykonywane są nogą (z podłoża)

•

zmiany zawodników - lotne (bez konieczności zgłaszania ich sędziemu)

•

bramkarz po aucie bramkowym wybija piłkę dowolnie ręką lub nogą z podłoża

•
podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej
muszą znajdować się co najmniej w odległości 5 m od piłki.
•

nie wolno wykonywać wślizgów,

•

nie wolno grać lub blokować dostępu do piłki leżąc,

•

Nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej,

•

pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN,

III Kary:
Zawodnikom za niesportowe zachowanie grożą następujące kary, które są wymierzane
przez sędziego prowadzącego spotkanie
•

kara wykluczenia ze spotkania na 2 minuty

•

kara wykluczenia ze spotkania na 5 minut

IV Punktacja :
•

za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów,

•

za przegraną na skutek niestawiennictwa 0 pkt. i wynik 0:3,

•

o zajętych miejscach decydują kolejno :

- większa ilość zdobytych punktów
- stosunek bramek, strzelone do straconych
- większa liczba zdobytych bramek
- w przypadku takiego samego bilansu rozstrzygną 3 rzuty karne.

V. Nagrody
•

drużyna, które zajmie I miejsce w swojej kategorii otrzyma puchar;

VI. Zgłoszenia do turnieju
Zgłoszenie (Kartę Drużyny) należy złożyć do Urzędu Gminy Gaworzyce, ul. Okrężna 85,
59-180 Gaworzyce pok. nr 1 do dnia 23 stycznia 2018 r. do godz. 16.00.
Tel: 76 8316 285

E-mail: k.cieslak@gaworzyce.com.pl, j.brodowska@gaworzyce.com.pl

Karta drużyny musi zawierać:
nazwę drużyny (pamiętajcie o oryginalnej nazwie)
imię, nazwisko, podpis i telefon kontaktowy trenera drużyny,
podpis opiekuna drużyny

Opiekun zespołu powinien najpóźniej przed rozpoczęciem Mistrzostw (27.01.2018
r.) przedstawić organizatorowi podpisaną listę zawodników wraz z adnotacją
,,AKCEPTUJĘ REGULAMIN TURNIEJU”.

VII. Postanowienia końcowe

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z Turnieju lub
walkower. Karę orzeka organizator.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i
udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać
się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan
zdrowia, umożliwiający udział w Turnieju.
3. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp.
4. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą ważną legitymację
szkolną.
5. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione w powyższych
punktach i podpunktach regulaminu - odpowiedzialny jest Opiekun Zespołu.
6. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed meczem, ma obowiązek sprawdzenia
tożsamości zawodników. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie
będą weryfikowane .
8. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w szatni
oraz trakcie trwania turnieju.
10. Za szkody powstałe w szatniach odpowiada drużyna.
11. Wyniki oraz zdjęcia z turnieju dostępne będą na stronie
www.gaworzyce.com.pl oraz na oficjalnym Fanpage’u Gminy Gaworzyce.
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