REGULAMIN
1. Cel:
- uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
- popularyzacja piłki nożnej;
- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego
2. Organizator:
- Gmina Szczerców
3. Termin i miejsce:
- 10.11.2018 r. (sobota), boisko z nawierzchnią sztucznej trawy, Szczerców, Piłsudskiego 66
- losowanie 9.30; rozpoczęcie turnieju - godz. 10:00;
4. Uczestnictwo:
- w turnieju mogą wziąć udział zarówno amatorzy jak i zawodnicy zrzeszeni w klubach
- zespół składa się max. z 10-ciu graczy;
- drużyna musi składać się z graczy powyżej 16 lat; niepełnoletni zawodnicy są dopuszczeni do udziału
za pisemną zgodą opiekunów prawnych
5. System rozgrywek, boisko:
- system rozgrywek: ustalony po terminie zgłoszeń
- wymiary boiska: ok. 25mx45m, bramki 2mx5m
6. Zasady gry:
- w grze bierze udział 6-ciu zawodników (5+1)
- ilość zmian dowolna – zmiany tzw. „hokejowe”
- czas gry: 15 lub 20 minut bez zmiany stron (w zależności od liczy zgłoszeń); w przypadku sytuacyjnych przerw
w grze sędzia może doliczyć dodatkowy czas gry.
- po wyjściu piłki na aut bramkowy bramkarz piłkę do gry wprowadza ręką do któregokolwiek zawodnika; piłka
musi opuścić pole karne
- piłka po wyjściu za linię boczną boiska wprowadzana jest nogą
- zdobyty gol bezpośrednio z autu lub autu bramkowego jest nieważny
- sędzia stosuje kary czasowe 2 minutowe (również za grę na czas); za wybitnie niesportowe zachowanie kara
meczu (drużyna gra w osłabieniu do końca spotkania) lub wykluczenia z turnieju,
- nie obowiązuje przepis o „spalonym”
- odległość muru od piłki wynosi 5 m
- rzut karny wykonuje się z odległości 9 m
- pozostałe kwestie regulują przepisy PZPN
7. O kolejności decyduje:
- liczba zdobytych punktów
- bezpośredni pojedynek
- różnica bramek
- większa ilość strzelonych bramek
- seria rzutów karnych (po 3 rzuty)
 w przypadku kiedy więcej niż dwa zespoły mają taką samą liczbę punktów i nie da się rozstrzygnąć
kolejności wg powyższych odnośników, to o miejscu w tabeli decyduje tzw. mała tabela
uwzględniająca jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
8. Nagrody
- puchary za miejsca I - III
- gadżety dla wszystkich uczestników
9. Postanowienia końcowe:
- Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na czas zawodów
- uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania porządku, bezpieczeństwa zarówno przed, w trakcie jak i po
turnieju
- uczestnicy wyrażają zgodę na upowszechnianie przez Organizatora swojego nazwiska, wizerunku w postaci
zdjęć, filmików wykorzystywanych w celach promocyjnych imprezy.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie turnieju
- Organizator nie zapewnia piłek do przeprowadzania rozgrzewki
- Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu oraz rozstrzyga
wszelkie sporne kwestie.

