REGULAMIN
OTWARTEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ

„TURNIEJ DZIKICH DRUśYN”- ORLIK 2011
Cel
- wyłonienie najlepszej druŜyny w środowisku,
- reklama obiektu” Orlik” w Piławie Dolnej,
- propagowanie zdrowego stylu Ŝycia i wartościowego sposobu spędzania czasu
wolnego.
W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w 1995 r. i młodsi.
Zgłoszenia do turnieju o ( nazwa druŜyny i lista zawodników) przyjmować będą
Tomasz Nowacki oraz Sławomir Nowak.(Tel. 609-120-169 lub 669-572-504)
Termin przyjmowania zgłoszeń- 22 kwietnia 2011r.
Wszystkie startujące druŜyny otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Planowany termin turnieju: maj 2011r.
Przepisy gry:
I KaŜdy z zawodników powinien obowiązkowo posiadać legitymację szkolną, bądź inny
dokument toŜsamości oraz zgodę rodziców lub waŜne badania lekarskie.
II
1.KaŜda druŜyna moŜe składać się z maksymalnie 11 zawodników.
2.Czas trwania jednego meczu 2 x 15 z 5 minutowa przerwą.
3.Liczba zawodników na boisku: 6 w polu + bramkarz.
4.Zawodnicy mogą rozgrywać mecze wyłącznie w obuwiu miękkim.
5.Mecze są rozgrywane piłkami nr 5.
6.Mecze odbywają się na boisku Orlik w Piławie Dolnej
III W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi 1 sędzia. Obsługę sędziowską zabezpiecza
organizator.
IV W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry PZPN z wyjątkami:
1.Nie obowiązują przepisy dot. pozycji spalonej.
2.Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5m.
3.Rzut karny wykonuje się z odległości 9m od środka linii bramkowej.
4.Obowiązują zmiany hokejowe.
V NiezaleŜnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę noŜną
stosuje się:
1.Kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2, 5 lub 10 minut w
zaleŜności od stopnia przewinienia (Ŝółta kartka), bądź wykluczenie z gry do końca zawodów
(czerwona kartka).
2.W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek Ŝółtej kartki, kara
dyscyplinarna ulega anulowaniu (moŜna wprowadzić do gry ukaranego zawodnika).
3.W przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek czerwonej kartki
moŜna wprowadzić do gry zawodnika innego niŜ ukarany czerwoną kartką.
VI

Wszelkie zastrzeŜenia i protesty rozpatrywane będą przez organizatora turnieju.

VII Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.
VIII Za zagubione rzeczy lub rzeczy pozostawione w szatni organizator nie odpowiada.
Organizator
Tomasz Nowacki, Sławomir Nowak

