Regulamin Turnieju Piłki Nożnej – „VII Świętokrzyska Liga Mocy”
1 . Dane organizatora
Urząd Gminy Bieliny, UKS Bieliny, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bielinach,
Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach
2 . Miejsce i czas rozgrywek : Bieliny 08.06.2018 r
Kompleks Boisk Sportowych Orlik 2012
Odprawa drużyn – godz. 08.45
oficjalne otwarcie turnieju godz. 09:00
planowane zakończenie turnieju – godz. 14:00
3 . Koszty :
Zespoły zgłoszone do turnieju pokrywają koszty dojazdu .
4 . Warunki uczestnictwa :
A. Turniej jest skierowany do uczniów gimnazjów.
B. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie „Karty zgłoszenia” na adres :

slmocy.lefek@wp.pl do 25.05.2018 r.
W turnieju udział weźmie 8 zespołów piłki nożnej. O udziale decyduje kolejność
zgłoszeń (data wpływu na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bielinach ul.
Partyzantów 17 26-004 Bieliny lub na adres e-mailowy slmocy.lefek@wp.pl )
C.

W czasie turnieju zawodnicy mają obowiązek posiadania aktualnej legitymacji
szkolnej. Zawodnik, który nie posiada dokumentu nie może uczestniczyć w
zawodach .

D. Organizator ma prawo do weryfikacji zawodników i zdyskwalifikowania drużyny w

każdej fazie zawodów w przypadku stwierdzenia próby naruszenia regulaminu.
E. Wysłanie karty zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

5. Organizatorzy zapewniają :


Opiekę medyczną przy urazach powstałych w czasie gry.

 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udział w zawodach osób chorych

i wynikające z tego tytułu wypadki i ich skutki.


Każdy zespół zobowiązany jest do wystąpienia w zawodach w jednolitych strojach i
obuwiu sportowym miękkim.

 Sędziów

6 . System rozgrywek :
a . Dokładny system rozgrywek opracowany zostanie po zamknięciu listy zgłoszeń i zostanie
przesłany do kierowników uczestniczących drużyn .
b . Rozgrywki przeprowadzone zostaną w grupach systemem każdy z każdym. Dwie
najlepsze drużyny w każdej z grup awansują do ćwierć finałów. W fazie pucharowej
zwycięzcy ćwierć finału awansują do pół finału, a zwycięzcy pół finałów awansują do finału.
Drużyny, które przegrały w pół finałach zagrają o 3 miejsce .
c . O ostatecznej kolejności decyduje ilość zdobytych punktów, wynik bezpośredniego
spotkania między zainteresowanymi drużynami ( ew. dodatkowa tabela pomocnicza ),
stosunek bramek, większa ilość zdobytych bramek lub losowanie. W fazie pucharowej mecz
zakończony remisem rozstrzygany jest bez dogrywki rzutami karnymi. Rzuty karne wykonuje
trzech zawodników. W razie braku rozstrzygnięcia kolejni zawodnicy drużyny strzelają do
pierwszej pomyłki.
d . Drużyny mają obowiązek stawienia się na obiekcie o wyznaczonej do rozpoczęcia meczu
godzinie. Jeżeli drużyna nie stawi się w ciągu 5 minut od wyznaczonej godziny, sędzia
odgwizduje walkower dla drużyny przeciwnej. W przypadku zweryfikowania meczu jako
walkower, ustalony zostaje wynik 3 : 0.
7 . Przepisy gry :
a . W grze bierze udział 5 zawodników w polu plus bramkarz. Mecze rozgrywane są na
boisku „Orlik”
b . Czas gry 12 minut bez przerwy na mecz w fazie grupowej i 2 x 10 minut w fazie
pucharowej. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany czasu gry, jeżeli wymagały
będą tego względy techniczno-organizacyjne.
c . Przy rzucie z autu, różnym lub wolnym odległość od piłki zawodników broniących
powinna minimalnie wynosić 5 metrów.
d . Przy rzutach wolnych, rożnych, autach oraz rzutach od bramki zawodnik ma 4 sekundy na
wznowienie gry. Jeśli piłka nie zostanie zagrana, sędzia dyktuje rzut wolny dla drużyny
przeciwnej.
e . Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką z pola karnego w dowolne miejsce na boisku. Po
złapaniu piłki z akcji, bramkarz może zagrać piłkę nogą jak również zdobyć bramkę.
f . Po podaniu piłki do własnego bramkarza nie może on przejąć jej ręką (za wyjątkiem
podania głową, klatką piersiową, brzuchem). Nie obowiązuje limit podań do bramkarza.
g . Bramkarz nie może zdobyć bramki przy wznowieniu gry.

h . Rzut autowy wykonuje się nogą z linii lub zza linii bocznej boiska, nie można jednak
bezpośrednio z autu zdobyć bramki
i. Zmiany zawodników odbywają się systemem „hokejowym” w strefie zmian, najpierw
zawodnik opuszcza plac gry, a następnie wchodzi zmiennik.
j. W razie dokonania zmiany poza strefą zmian zawodnik może zostać ukarany przez sędziego
żółtą kartką.
k. Rzut karny wykonuje się z końca pola karnego.
l. Przepis o spalonym nie obowiązuje.
m. Za wykroczenie w grze lub niesportowe zachowanie sędzia może ukarać zawodnika
dwuminutowym wykluczeniem z gry (żółta kartka), a nawet odsunięciem od całego
spotkania (czerwona kartka) Zawodnik może zostać wykluczony z udziału w meczu za:
- umyślne kopnięcie, usiłowanie lub uderzenie przeciwnika,
- zaatakowanie w sposób brutalny lub wślizgiem od tyłu,
- użycie słów obelżywych lub wulgarnych w stosunku do sędziego lub zawodników,
- wyrażanie gestem lub słowem niezadowolenia z decyzji sędziego,
-popełnienie innego wykroczenia, które sędzia uzna za wybitnie niesportowe zachowanie
- w razie otrzymania żółtej lub czerwonej kartki przez zawodnika znajdującego się na ławce
rezerwowych, obowiązuje również kara dwuminutowego osłabienia, a boisko musi opuścić
wyznaczony zawodnik znajdujący się aktualnie na boisku,
- do interpretacji zachowania uprawniony jest wyłącznie sędzia.
n. Jeżeli żółtą kartką ukarany jest bramkarz drużyny, z boiska może zejść w jego zastępstwie
zawodnik ( sytuacja nie dotyczy czerwonej kartki)
o. Drugie dwuminutowe wykroczenie (żółta kartka) eliminuje zawodnika z gry do końca
meczu.
p. Drużyna, której zawodnik otrzymał czerwoną kartkę gra w osłabieniu do końca spotkania,
a drużyna, której zawodnik otrzymał żółtą kartkę gra w osłabieniu przez dwie minuty. W
przypadku żółtej kartki w momencie utraty bramki drużyna może uzupełnić skład o
wykluczonego zawodnika.
r. Jeśli wykluczenie jest obustronne kara obowiązuje w pełnym 2-minutowym wymiarze bez
względu na strzelenie bramki. Jeżeli 3 zawodników gra przeciwko 5 i traci bramkę drużyna
uzupełnia skład tylko o 1 zawodnika.

s. Obowiązuje bezwzględny zakaz atakowania przeciwnika posiadającego piłkę wślizgiem.
Każde takie przewinienie karane jest rzutem wolnym bezpośrednim, a w szczególnych
przypadkach wykluczeniem z gry ( zakaz gry wślizgiem nie dotyczy bramkarza w polu
karnym oraz tzw. „wślizgów blokujących”).
t. Wyłącznie sędziemu przysługuje prawo interpretacji przepisów.
u. W sprawach nie objętych
organizator.

regulaminem ostateczną decyzję podejmuje wyłącznie

Organizator zastrzega sobie możliwość ostatecznej interpretacji regulaminu.

Karta zgłoszenia drużyny piłki nożnej chłopców do
Turnieju IV Świętokrzyskiej Ligi Mocy.

Bieliny 8 czerwca 2018 rok

Nazwa
drużyny .........................................................................................................................
...........
Zgłaszam zespół piłki nożnej, który w w/w turnieju będzie reprezentował
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w……………………………………………..
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12.
Zaświadczam w imieniu zespołu, że zapoznaliśmy się z treścią regulaminu oraz
warunkami uczestnictwa i je akceptujemy.
Podpis trenera lub kierownika zespołu i telefon
kontaktowy ...............................................................................................

