
Regulamin Otwartego Halowego Turnieju
Piłki Nożnej "Gramy z Orkiestra”

Organizatorzy:
MZKS "Narew" Ostrołęka, Sztab WOŚP, Urząd Miasta w Ostrołęce.

Cel:
Celem turnieju jest:

a.współudział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej WOŚP.
b.promowanie aktywności fizycznej jako jednej z form zdrowego stylu życia.

Termin i Miejsce:
12 stycznia 2020 godz.9:00, Hala Sportowa im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce

Wpisowe:
Każda drużyna wraz ze zgłoszeniem wnosi opłatę startowa w wysokości 300.0 PLN od drużyny.Wpisowe
płatne przed rozpoczęciem turnieju do puszki WOŚP.
Uczestnictwo:
1.Drużyna składa się maksymalnie z 10 osób (4 w polu + bramkarz oraz 5 rezerwowych graczy.
2.Drużyna składająca się z członków jednego zespołu może być zgłoszona pod nazwą własną lub nazwą
sponsora.



3.Wiek uczestników - ukończone 16 lat (organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku na
podstawie dowodu tożsamości).W przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat obowiązuje
oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów zezwalające na uczestnictwow turnieju.
Przepisy Gry:
Art. 1 - Zasady gry
Pkt. 1. Zespół tworzy pięciu zawodników: czterech w polu i bramkarz. Strój bramkarza musi się
różnić koloremod ubioru innych zawodników.
Pkt. 2. Ilość zmian jest dowolna, warunkiem jest zasada: najpierw zejście, a następnie wejście
zawodnika. O zmianie zawodnika nie potrzeba informować sędziego.
Pkt. 3. Czas trwania zawodów ustala organizator, w zależności od ilości zgłoszonych zespołów i
bieżącej sytuacji organizacyjnej.
Pkt. 4.W czasie gry obowiązują przepisy gryw piłkę nożną, z tym że:

4 a) Bramka nie może być zdobyta, jeżeli piłka przekroczyła całym obwodem linię
bramkową bezpośrednio po odbiciu się od ściany, sufitu, drabinek itp.
4 b) Przy stałych fragmentach gry odległość przeciwnika od piłki winna wynosić co
najmniej 3metry
4 c) Po uderzeniu piłki od sufitu, konstrukcji, oświetlenia, sędzia zarządza rzut sędziowski
4 d) Za przewinienia w polu bramkowym popełnione przez drużynę broniącą, sędzia
zarządza rzut karnyw odległości 7m
4 e) Wprowadza się zakaz gry wślizgiem i ataku z tyłu, za przekroczenie tego przepisu
sędzia dyktuje rzut wolny pośredni
4 f) Rzut z autuwykonuje się nogą z linii autowej
4 g) Bramka niemoże być zdobyta bezpośrednio z rzutu z autu
4 h) Zawody rozgrywane są piłkami halowymi.

Pkt. 5. Gra bramkarza:
5 a) Gra rękami tylko we własnym polu karnym
5 b) Wprowadza piłkę do gry z pola bramkowego tylko ręką
5 c) Bramka nie może być zdobyta bezpośrednia w wyrzutu piłki przez bramkarza
drużyny przeciwnej
5 d) Po otrzymaniu piłki od zawodnika swojej drużyny nie może zagrać ręką, za
wyjątkiem zagrania głowa, klatka piersiowa lub kolanem.



Art. 2 - Zasady dyscyplinarne
Pkt. 1. Zawodnik może być ukarany za przekroczenie przepisów wykluczeniem z gry od 1 do 3
minut – o czasie kary decyduje sędzia.
Pkt. 2. Za poważniejsze przekroczenie przepisów gry zawodnik jest usuwany całkowicie z gry
(czerwona kartka), a jego drużyna graw osłabieniu przez 3minuty.
Pkt. 3. O dalszym losie zawodnika wykluczonego z meczu, co do dalszych gier w turnieju decydują
organizatorzy turnieju.
Pkt. 4. Strata bramki przez drużynę grającą w osłabieniu nie anuluje nałożonej kary.
Art. 3 - Punktowanie
Pkt. 1. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów
– 3 za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę.
Pkt. 2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwa lub więcej zespołów o zajętym
miejscu decydują:

2 a) Liczba punktów zdobytych w bezpośrednich spotkaniach między tymi drużynami
2 b) Przy równej ilości punktów, korzystniejsza różnica bramek w spotkaniach tych

drużyn
2 c) Przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
2 d) Większa liczba strzelonych bramek
2 e) Przy dalszej równości sędzia zarządzi po 3 rzuty karne

Art. 4 - Postanowienia końcowe:
Pkt. 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za urazy i kontuzje
powstałe w trakcie trwania imprezy. Wzięcie w niej udziału oznacza przyjęcie do wiadomości i akceptację
treści regulaminu, w tymwszystkich punktówArtykułu 4.
Pkt. 2 . Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu.
Pkt. 3. Organizator pozostawia sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz
rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem.
Pkt. 4. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zawody i pobytu namiejscu.


