Limanowa, 03.03.2015.

REGULAMIN TURNIEJU

I. Udział w turnieju
1. Udział biorą drużyny:
TURNIEJ NR 1 – ŻAKI - rok urodz. 2006 i młodsi (od 9.00-13.00)
TURNIEJ NR 2 – SUPER OLDBOY - rok urodz. 1975 i starsi (od 13.00-16.30)
TURNIEJ NR 3 – OPEN – rok urodz. 1999 i starsi
Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający tożsamość i okazać go sędziemu głównemu zawodów lub
przedstawicielowi organu prowadzącego rozgrywki przy weryfikacji spotkania. Brak w/w
dokumentu spowoduje, że wynik spotkania zostanie zweryfikowany jako walkower.
2. Zawodnicy, którzy mają mniej niż pełne 18 lat muszą przekazać podczas
turnieju zezwolenie od rodziców na udział w turnieju. Brak takiego zezwolenia
skutkować będzie nie dopuszczeniem go do udziału w turnieju. (pobierz
załącznik)
3. Warunkiem udziału w turnieju jest dokonanie wpłaty wpisowego
(Minimalna kwota – 200zł – nie dotyczy turnieju żaków)
Wpisowe można wpłacać bezpośrednio w dniu rozgrywania turnieju do organizatora
turnieju. Prosimy o solidność

II. Postanowienia ogólne:
1. W przypadku takiego samego dorobku punktowego o wyższym miejscu decydować
będzie – wynik bezpośredniego pojedynku, lepszy bilans bramkowy, a później większa
liczba strzelonych bramek.

2. W przypadku takiego samego bilansu Organizator zarządzi serię rzutów karnych
pomiędzy zainteresowanymi drużynami (po 3 z każdej strony)
3. W przypadku remisu w meczach od ¼ do finałów w obu turniejach zwycięzcę wyłonimy
w konkursie rzutów karnych (po 3 dla każdego zespołu)
4. Czas gry 1x12min
5. 5 faul i każdy następny karany będzie rzutem karnym przedłużonym z linii
wyznaczonej przez sędziego ok.1m za linią przerywaną (nie dotyczy turnieju żaków)
6. Zasady awansu w poszczególnych turniejach
a/ Turniej Żaków – 2 grupy 4-drużynowe , następnie ½ finału oraz mecz o 3 miejsce i
1 miesce
b/ Turniej Super Oldboy – 3 grupy 3-drużynowe. Awans do kolejnej fazy po 2 zespoły z
każdej z grup, a następnie play-off wg schematu :
1mecz: 1A – 2B , 1B – 2C , 1C – 2A
Zwycięzcy tych spotkań zagrają mecze w systemie „każdy z każdym” o 1 miejsce w
turnieju.
c/ Turniej OPEN:
4 grupy 3-drużynowe, z których awans do ¼ finału uzyskają po 2 najlepsze zespoły:
¼ finału wg schematu:
1 mecz : 1A – 2B ; 2 mecz : 1C – 2D ; 3 mecz : 2A – 1B ; 4 mecz: 2C – 1D.
½ finału : zwycięzcy meczów nr 1 i nr2 (pierwsza para) oraz zwycięzcy meczów nr 3 i nr
4 (druga para).
Przegrani z ½ finału zagrają o 3 miejsce , a wygrani o 1 miejsce.

IV. Losowanie.
1. Losowanie przeprowadzone zostanie w dniu 04 marca 2015r.(środa) o godz.
15.00 (live na stronie http://futsalima.pl )
2. Organizatorzy zdecydowali iż losowanie wszystkich grup odbędzie się z
jednego koszyka , z wyłączeniem drużyn tego samego klubu lub firmy (dotyczy
wyłącznie I rundy)

V. Postanowienia regulaminowe dotyczące udziału w turnieju
1. Na boisku występuje 5-ciu zawodników w tym bramkarz. Zmiany systemem
hokejowym (wg potrzeb drużyny).Zmiany dokonywane są w strefie zmian
2. Zasady gry – wg przepisów futsalu z wyłączeniem przepisu dotyczącego gry z
bramkarzem (czyli – zawodnik z pola może grać w obrębie swojej połowy także ze swoim
bramkarzem.

3. Rzut karny wykonuje się z odległości 6m.
4. W klasyfikacji dodatkowej : „Najlepszy Strzelec” bierzemy pod uwagę
najwięcej bramek strzelonych przez danego zawodnika.
W przypadku takiej samej ilości bramek zdobytych wygrywa ten zawodnik, którego
drużyna znajdzie się wyżej w końcowej tabeli turnieju.
6. Przy zgłoszeniu drużyny do turnieju należy przedłożyć listę zgłoszenia potwierdzoną
przez kierownika drużyny – wzór listy do pobrania na stronie http://futsalima.pl
7. Każdy zawodnik bierze udział w turnieju wyłącznie na własną
odpowiedzialność i z tego tytułu nie będzie dochodzić jakichkolwiek roszczeń od
organizatora turnieju.
8. Odpowiedzialność za ewentualne wypadki losowe i ewentualne nieszczęśliwe
wypadki mające związek z grą ponosi zgłaszający drużynę do turnieju, który
winien ubezpieczyć zawodników od ewentualnych następstw nieszczęśliwych
wypadków.
9. W toku rozgrywek na zawodników za niesportowe zachowanie na boisku stosowane
będą następujące kary:
- upomnienie;
- wykluczenie z gry na czas 1 min. przy niewłaściwym blokowaniu piłki przy rzutach
rożnych i autach
- wykluczenie z gry na czas 2 min. lub 5 min.
- czerwona kartka wykluczająca zawodnika z gry w następnym meczu.
- za wybitnie niesportowe zachowanie zawodnik może być ukarany zakazem gry w całym
turnieju (decyzję w tej sprawie podejmuje organizator w porozumieniu z sędzią głównym
zawodów).
10. Drużyny występują w jednolitych strojach oraz w obuwiu obowiązującym do gry w
piłkę nożną halową (dany zawodnik posiada ten sam numer koszulki przez cały
czas trwania rozgrywek).
11. Drużyny uczestniczące w turnieju obowiązane są zgłosić się co najmniej na 30 min.
przed wyznaczonym terminem zawodów w celu przygotowania się do gry.
12. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się w zależności od uzyskania wyniku:
- 3 pkt za zwycięstwo;
- 1 pkt za remis;
- 0 pkt za przegraną.
W przypadku przyznania walkowera zawody weryfikowane będą w stosunku 5:0 na
korzyść drużyny przeciwnej.
13. Ewentualne zgłoszone protesty ( wyłącznie w formie pisemnej) rozstrzygane będą
przez organizatorów turnieju w dniu zawodów.(do 15 min po zakończonym spotkaniu).
Po tym terminie protesty nie będą przyjmowane.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie rzeczy przez zawodników
podczas trwania turnieju.

VI. Nagrody:
Puchary za miejsca 1-3 w każdym turnieju
Puchar dla Najlepszego Strzelca w każdym turnieju

VII. Organizator turnieju zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego
regulaminu.

