REGULAMIN
Turnieju Halowej Piłki Nożnej
w ramach Weekendu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Szymbark 29 stycznia 2022 r.

Organizator : Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Szymbarku, Uczniowski Klub
Sportowy ,,Gryf” Szymbark
Partner: Ludowy Klub Sportowy w Szymbarku
Termin i miejsce zawodów : 29 stycznia 2022 r.(sobota) - godz. 8:00 – kat. dzieci, 10:00 –
kat. młodzików, Hala sportowa w Szymbarku
1. Udział w turnieju
W turnieju biorą udział zespoły składające się z zawodników urodzonych w roku 2011 i
młodszych (kat. dzieci) oraz zespoły składające się z uczniów jednej szkoły, urodzonych w
roku 2008 – 2010 (kat. młodzieży).
Zespoły w kategorii dzieci mogą składać się z 4 zawodników w polu, bramkarza oraz max. 2
rezerwowych, zespoły z kategorii młodzieży z 3 zawodników w polu, bramkarza oraz max 2
rezerwowych.
Zgłoszenia do turnieju należy składać do p. Marioli Piekarz (tel. 886 544 434
email:
mariola1970@interia.pl) podając nazwę drużyny, kapitana oraz ilość zawodników.
Wpisowe, za udział w turnieju wynosi 40 złotych lub więcej (w całości zostanie przekazane
do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy) i jest wpłacane w dniu zawodów.
2. Zasady gry
W grze uczestniczy 4 lub 3 zawodników + bramkarz. Czas gry dostosowany będzie do ilości
startujących drużyn. Zmiany zawodników - „lotne” w strefie zmian. Gra bez „spalonego”.
Rzut z autu wybijany nogą. Zakaz wprowadzania piłki przez bramkarza poza linię środkową

boiska. Zakaz gry barkiem i wybijania piłki wślizgiem. Odległość od piłki przy stałych
fragmentach gry – 3 metry.
Kary: 1 min, 2 min, czerwona kartka. Czasowe wykluczenie z gry następuje m.in. po
przewinieniach: gwałtowny atak przeciwnika barkiem, rozmyślne zagranie piłki ręką,
popychanie przeciwnika rękoma powodujące jego upadek, zatrzymywanie przeciwnika ręką,
powtórne nieprawidłowe wykonanie wznowienia gry, krytykowanie orzeczeń sędziów,
celowe opóźnianie wznowienia gry, zachowanie niesportowe w stosunku do przeciwników,
współpartnerów lub opiekunów, atak przeciwnika od tyłu i spowodowanie jego upadku,
wejście lub powrót na pole gry bez zgody sędziego, rozmyślne opuszczenie pola gry bez
zgody sędziego.
W razie wyniku remisowego przeprowadza się dogrywkę 5 min, w ramach której obowiązuje
zasada tzw. ”złotej bramki”. W razie braku rozstrzygnięcia zarządza się egzekwowanie
rzutów karnych z odległości 7 m (5x), następnie rzuty karne do pierwszego rozstrzygnięcia.
Pozostałe przepisy zgodnie z ogólnymi przepisami halowej piłki nożnej.
3. System rozgrywania turnieju
System rozgrywania turnieju ustalony będzie w zależności od ilości uczestniczących zespołów
(max 6 w kategorii dzieci oraz 8 w kategorii młodzieży). Zestaw meczów ustalony zostanie na
podstawie losowania.
W razie konieczności ustalenia kolejności zespołów w grupie decydować będzie: większa
liczba zdobytych punktów (3 – 1 – 0), następnie bezpośrednie spotkanie, różnica bramek,
większa liczba zdobytych bramek, ew. rzuty karne.
4. Nagrody i wyróżnienia
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz pakiety (woda oraz
drożdżówka). Zwycięskie zespoły z obu kategorii otrzymują medale. Organizatorzy wyróżnią
najlepszego zawodnika w obu kategoriach uwzględniając wyróżniającą grę, ilość strzelonych
bramek oraz stosowanie się do zasad fair play.
5. Postanowienia końcowe
Uczestnicy zawodów oraz ich opiekunowie winni bezwzględnie przestrzegać poleceń
organizatorów, dostosować się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ramach
współzawodnictwa sportowego, związanych z ryzykiem zakażenia się wirusem Covid – 19.
Dowóz na zawody sportowe i powrót z nich odbywa się pod opieką rodziców. Organizator
nie odpowiada za zabezpieczenie rzeczy osobistych i sprzętu sportowego będącego
własnością uczestników i opiekunów.
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