Regulamin turnieju w piłce nożnej halowej
o Puchar Wójta Gminy Czemierniki 2019
1.
-

CEL
zagospodarowanie wolnego czasu w środowisku wiejskim,
podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności gry w piłkę nożną,
przegląd i selekcja uzdolnionej młodzieży do sekcji klubowej.

2.

ORGANIZATOR

Gmina Czemierniki, Animator Sportu, LKS ORZEŁ CZEMIERNIKI.

3.
UCZESTNICTWO
rozgrywki odbędą się w miesiącach styczeń – marzec 2019,
każdy bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność,
najmłodszy zawodnik musi mieć ukończone 14 lat, w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia
wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna,
zawodnicy obowiązani są do posiadania legitymacji szkolnej lub dowodu tożsamości,
dopuszcza się uczestnictwo osób z poza gminy – mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni w Orle
Czemierniki, na boisku może przebywać jeden zawodnik, a w drużynie może być zgłoszonych dwóch
zawodników,
w jednej drużynie może grać maksymalnie trzech seniorów Orła Czemierniki zgłoszonych do rozgrywek
w sezonie 2018/2019,
drużyny zgłaszają się do rozgrywek na podstawie imiennej listy zawodników,
drużyny ponoszą opłatę wpisową w wysokości 100 zł (sala, sędziowie, sprzęt),
w przypadku niedostosowania się do regulaminu, niewłaściwych zachowań wobec sędziów, kibiców
i rywali, uczestnik zostanie usunięty z rozgrywek,
zgłoszenia do dnia 31.12.2018 r. należy składać u Animatora Sportu Sebastiana Sznura lub Piotra
Kalinowskiego – Urząd Gminy Czemierniki.
4.
REGULAMIN
w rozgrywkach obowiązują przepisy i postanowienia wydane przez PZPN oraz ustalenia zawarte
w niniejszym regulaminie,
mecze są rozgrywane w niedzielę w Zespole Szkół w Czemiernikach,
czas gry 2 x 10 minut,
zmiany są przeprowadzane systemem hokejowym,
obowiązuje posiadanie obuwia sportowego,
sędziego wyznacza organizator turnieju,
minimalna ilość zawodników mogąca rozpocząć mecz wynosi 4,
- kary:
a.
żółta kartka – zejście na 2 minuty,
b.
druga żółta kartka - czerwona kartka,
c.
czerwona kartka – wykluczenie do końca meczu,
sędziów poszczególnych meczów wyznacza organizator.
5.
-

PUNKTACJA
za przegraną – 0 punktów,
za zwycięstwo – 3 punkty,
za remis – 1 punkt,
za oddanie meczu walkowerem – 3 punkty dla drużyny przeciwnej,
za grę w drużynie zawodnika nieuprawnionego mecz jest zweryfikowany jako walkower,
jeżeli drużyna zejdzie z boiska w trakcie gry mecz jest zweryfikowany jako walkower,
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w przypadku równej ilości punktów o miejscu w tabeli decyduje bezpośredni pojedynek, następnie
różnica bramek.
6.
NAGRODY
Najlepsze drużyny biorące udział w turnieju zostaną nagrodzone dyplomami i pucharami. Zostanie także
wyłoniony i nagrodzony : król strzelców, najlepszy piłkarz, najlepszy bramkarz, najstarszy zawodnik, najmłodszy
zawodnik.
7.
-

SĘDZIOWIE
organizator turnieju zapewnia sędziego głównego meczu,

8.
UWAGI KOŃCOWE:
a) Prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorowi turnieju, tj. Wójtowi Gminy Czemierniki,
b) Dla każdej z drużyn ma być dostarczony niniejszy regulamin.
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