REGULAMIN HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI
NOŻNEJ
„WAKACJIE ZIMOWE Z PIŁKĄ” 19-23.02.2018r.
I.

Cele imprezy:
1. Propagowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży.
2. Kreowanie właściwych postaw uczestników imprez sportowych.
3. Promocja zdrowego stylu życia.
4. Uatrakcyjnienie wakacji zimowych.

II.

Organizator
Obornickie Centrum Sportu ul. Objezierska 2, 64-600 Oborniki, tel. 61 29 60 906.

III.

Nazwa zawodów, termin, miejsce:
1. „Wakacje Zimowe z Piłką”
2. Termin: 19-23.03.2018r.
3. Miejsce – hala OCS ul. Obrzycka 88.

IV.

Uczestnictwo
1. Udział biorą uczniowie z rocznika 1998-2001, 2002-2004 , 2005r. i młodsi.
2. Drużyna składa się z 10 zawodników.
3. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat zobowiązani są do posiadania pisemnej zgody obojga
rodziców lub opiekunów prawnych, uprawniającej do uczestnictwa w rozgrywkach. Pełną
odpowiedzialność za posiadanie powyższych dokumentów oraz za zdolność do gry pod
względem zdrowotnym ponosi pełnoletni opiekun.
4. W turnieju mogą uczestniczyć tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych i
lekarskich.

5. Organizator zaleca dokonania ubezpieczenia od NNW, które uczestnicy wykupują w własnym
zakresie.
6. Zgłoszenia do turnieju można dokonać telefonicznie pod nr 604 666 654 lub 61 29 60 906.
7. W celu dopuszczenia wcześniej zgłoszonego zespołu do turnieju należy dostarczyć
organizatorowi wypełnione formularze zgłoszeniowe maksymalnie do dnia rozpoczęcia
rozgrywek. W przypadku nie otrzymania wszystkich dokumentów, zespół nie zostanie
dopuszczony do rozegrania turnieju.
8. Formularze zgłoszeniowe znajdować się będzie w biurze Obornickiego Centrum Sportu przy
ul. Objezierskiej 2 oraz na stronie internetowej organizatora www.ocs.oborniki.pl.
9. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 lutego 2018r.

V.

System rozgrywek
1. Rozgrywki podzielone są na fazę grupową i fazę pucharową.
2. Dopuszcza się modyfikacji systemu rozgrywek, zwłaszcza w przypadku nie osiągnięcia
wystarczającej ilości zgłoszonych zespołów.
3. W przypadku tej samej ilości punktów, o miejscy w tabeli decyduje wynik spotkania pomiędzy
zainteresowanymi drużynami, a w dalszej kolejności stosunek bramek, ilość bramek zdobytych
i losowanie.
4. Faza pucharowa rozgrywana jest systemem play-off.
5. Na każdym etapie fazy pucharowej drużyna rozgrywa jeden mecz, który musi zakończyć się
wyłonieniem zwycięzcy. W przypadku remisu po upłynięciu regulaminowego czasu gry sędzia
zarządza serię 3 rzutów karnych.

VI.

Przepisy gry
1. Zespoły składają się z 4 zawodników w polu + bramkarz.
2. Zawodnicy grają w obuwiu przeznaczonym na salę gimnastyczną.
3. Czas trwania spotkania zostanie ustalony po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do turnieju.
4. Zmiany w locie, tak zwane hokejowe, ilość zmian dowolna.
5. Zmiana bramkarza jest możliwa tylko w momencie gdy piłka jest poza grą (np. postrzelonej
bramce).
6. Faule w polu karnym, skutkują rzutem karnym. Rzut karny przyznaje się również za
przewinienie zawodnika, kwalifikujące się na upomnienie (żółtą kartką), bez względu na
miejsce popełnienia przewinienia.

7. Rzuty karne wykonywane są z linii pola karnego.
8. Rzuty z autu wykonywane są nogą zza linii bocznej boiska.
9. Odległość od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 metry.
10. W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi jeden sędzia.
11. Sędzia może karać zawodników wykluczeniem (czerwona kartka). W takiej sytuacji dyktuje się
rzut karny dla drużyny przeciwnej, a zespół ukaranego zawodnika gra 2 minuty w osłabieniu,
niezależnie od możliwej utraty gola lub goli. Wykluczony zawodnik nie może powrócić na
boisko w meczu, w którym został wykluczony.
12. Opiekun każdej z drużyn zobowiązany jest do posiadania przy sobie kompletu dokumentów
tożsamości zawodników i przedstawienia go na prośbę organizatora.
13. Weryfikacji dokumentów tożsamości może dokonywać wyłącznie organizator w obecności
opiekunów zainteresowanych drużyn, po uprzednim zgłoszeniu prośby przez opiekuna zespołu
weryfikującego, nie później niż do końca meczu. Wnioski zgłaszane po wskazanym terminie
nie będą rozpatrywane.

VII.

Postanowienia końcowe
1. W czasie zawodów obowiązują zasady idei Fair Play.
2. Organizator ma prawo zmienić treść niniejszego regulaminu.
3. Organizator udostępnia szatnie (zapewniając możliwość ich zamykania) oraz korzystania z
sanitariatów.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże.
5. Za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestników turnieju – zawodników, odpowiada osoba
reprezentująca zespół – podpisana na zgłoszeniu.
6. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów
alkoholowych oraz używania wulgarnego słownictwa.
7. Za niesportowe zachowanie (bójka) – bezwzględne wykluczenie drużyny z rozgrywek.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy i kontuzje powstałe w czasie
zawodów oraz późniejsze problemy zdrowotne zawodników.
9. Zawodnikowi nie wolno używać ubioru lub nosić czegokolwiek (szczególnie biżuterii) co
stanowiłoby zagrożenie dla jego samego lub innego zawodnika.
10. Organizator zapewnia obsługę sędziowską i medyczną, a na zakończenie rozgrywek
pamiątkowe medale.

11. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdza osoba odpowiedzialna za drużynę (opiekun –
kapitan).
12. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia prosimy zgłaszać do organizatora.
13. Opiekun odpowiedzialny jest za zapoznanie zawodników z regulaminem turnieju.

