Regulamin
Gminnego Turnieju Piłki Halowej
Kije, 18.02.2018 r.
1.
2.
3.
4.

Cel: Popularyzacja Halowej Piłki Nożnej.
Organizator: Grzegorz Woźniczko
Honorowy Patronat –Wójt Gminy Kije –Krzysztof Słonina
Termin i miejsce: Turniej odbędzie się w dniu 18.02.2018 r. w hali sportowej ZPO Kije
godz. 9.00

5. Zgłoszenia i uczestnictwo: Drużyny mogą się zgłaszać telefonicznie do 12 lutego 2018 r.
pod nr tel. 509 917 577 lub 41 3568009.
Pisemne zgłoszenia /nazwa drużyny, imienna lista zawodników / składamy do organizatora
przed zawodami/przyjazd do godz. 8.45/
6. Zasady rozgrywania turnieju.
 Drużyny zostaną rozlosowane na grupy i grają w systemie każdy z każdym.
 Z grupy wychodzi jedna lub dwie drużyny w zależności od ilości zgłoszeń.
 W przypadku równej ilości punktów o miejscu w grupie decyduje:
- bezpośredni pojedynek
- w przypadku remisu – stosunek bramek
- w przypadku równego – większa ilość strzelonych bramek
- w przypadku tej samej - losowanie
 Zawodnicy winni posiadać jednolite stroje sportowe a bramkarz strój odmienny od
swojej drużyny oraz obuwie piłkarskie.
7. Regulamin turnieju:
- Zespół składa się z 5 zawodników w polu w tym bramkarz (do 12 zawodników cała
drużyna)
- Czas gry 1x15 min. /lub inny od ilości zgłoszeń/
- Bramkarz może chwytać piłki rękami tylko w polu bramkowym (pole bramkowe –
półłuk o promieniu 6m)
- Gra bez spalonego
- Zmiany w systemie hokejowym
- Bramkarz wprowadza piłki ręką lub nogą
- Punktacja – zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt, porażka 0 punktów
- Kary za naruszenie przepisów gry
 żółta kartka – 2 minutowe wykluczenie z gry
 czerwona karta – wykluczenie do końca meczu
 drużyna zostaje wykluczona z meczu, jeżeli gra w niej mniej niż 4 zawodników
(2 czerwone kartki w jednym meczu) i przegrywa walkowerem 0:1
 zawodnik ukarany czerwoną kartką nie ma prawa gry w dwóch kolejnych meczach
8. Nagrody:
Pierwsze trzy drużyny w poszczególnych kategoriach otrzymują puchary. Przewidziano
również nagrody dla najlepszych zawodników i najlepszych bramkarzy.
9. Sędziowie:
Turniej sędziuje arbiter powołany przez organizatora.
10. Postanowienia końcowe organizatora:






ewentualne protesty może składać kierownik drużyny lub jej kapitan u organizatora
turniej zostanie rozegrany w dniu 18 lutego 2018 r. w hali ZPO w Kijach
uroczyste otwarcie turnieju 18.02.2018 r. o godz. 9.00
planowane zakończenie godz. 12.00

