REGULAMIN
Amatorskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej
I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem Amatorskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie
Gdańskim.
2. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry.
Natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób i wynikające z tego powodu
wypadki, oraz skutki wypadków w czasie gry każdego zawodnika.
3. Zawodnicy grają na własną odpowiedzialność. OSiR nie zapewnia opieki medycznej. Apteczka znajduje
się na hali.
4. Na podstawie podpisanego oświadczenia zawodnik zostaje dopuszczony do gry.
5. Drużyny zgłoszone do turnieju załatwiają we własnym zakresie sprawy związane z ubezpieczeniem zawodników.
II. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK
Termin – sobota 19 stycznia 2019 r.
Miejsce - Miejska Hala Sportowa im. A. Grubby, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
Rozpoczęcie gier o godz. 9.00.
System gry opublikowany zostanie na stronie internetowej www.osir.com.pl po zakończeniu zapisów.
Czas gry
Mecz 1 x 12 minut z 2 min przerwą.
III. ZAWODNICY
Zgłoszenia zawodników
Zespół może zgłosić maks. 12 zawodników. Zawodnik z drużyny A nie może grać w drużynie B.
Listę zgłoszeniową zespołu należy złożyć w dniu zawodów, złożona lista jest ostateczną i tylko znajdujący się na niej
zawodnicy mogą grać w poszczególnych meczach.
Stroje sportowe - Drużyna musi posiadać jednakowe stroje z numerami na koszulkach, jak i również obuwie zmienne.
Ilość zawodników - Zespoły przystępują do gry w składzie pięcioosobowym
(czterech zawodników + bramkarz).
IV. PRZEPISY GRY
Przepisy gry zgodnie z przepisami PZPN.
V. PUNKTACJA
– zwycięstwo 3 pkt., remis 1 pkt., porażka 0 pkt., O kolejności miejsc decyduje kolejno:
a) większa liczba zdobytych punktów
b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
– większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz/-e),
– większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
– lepsza różnica bramek w całym turnieju,
– większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,
c) jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi
zespołami.
VI. NAGRODY
Dla zespołów – puchary.
VII. INNE
1.
2.
3.
4.

Sędziowanie – sędziowie PZPN.
Ostateczną interpretację niniejszego regulaminu przedkłada organizator.
Wręczenie nagród po ostatnim meczu.
Spory rozstrzyga organizator i kapitanowie zespołów.

