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Regulamin rozgrywek
W turnieju mogą brać udział zawodnicy w wieku od 20 lat (rocznik 1990)
1. Obowiązują międzynarodowe przepisy gry w piłkę nożną z
uwzględnieniem poniższych zasad.
2. W grze bierze udział 4 zawodników w polu plus bramkarz.
3. Czas gry 2x 10 minut.
4. Przy rzucie z autu, rożnym lub wolnym odległość od piłki
zawodników broniących powinna minimalnie wynosić 5 metrów.
5. Przy rzutach wolnych, rożnych, autach oraz rzutach od bramki
zawodnik ma 4 sekundy na wznowienie gry. Jeśli piłka nie zostanie
zagrana sędzia dyktuje rzut dla drużyny przeciwnej.
6. Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką , z pola karnego w dowolne
miejsce na boisku.
7. Po podaniu piłki do własnego bramkarza nie może on przejąć jej
ręką (za wyjątkiem podania głową, klatką piersiową, brzuchem).
8. Bramkarz może zdobyć bramkę , ale nie bezpośrednim wyrzutem ręką.
9. Rzut autowy wykonuje się noga z linii lub zza linii bocznej boiska , nie
można jednak bezpośrednio z autu zdobyć bramki.
10.Zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym w strefie
zmian , najpierw zawodnik opuszcza plac gry , a następnie wchodzi
zmiennik.
11.Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów.
12.przepis o spalonym nie obowiązuje.
13.Za wykroczenie w grze lub niesportowe zachowanie się , sędzia może
ukarać zawodnika dwuminutowym wykluczeniem z gry (żółta kartka),
a nawet odsunięciem od całego spotkania (czerwona kartka).
Zawodnik może zostać wykluczony z udziału w meczu za :
- umyślne kopnięcie, usiłowanie lub uderzenie przeciwnika
- za atakowanie w sposób brutalny lub wślizgiem od tyłu
- użycie słów obelżywych lub wulgarnych w stosunku do sędziego lub
zawodników, wyrażenie gestem lub słowem niezadowolenia z decyzji
sędziego.
- popełnienie innego wykroczenia , które sędzia uzna za wybitnie
niesportowe zachowanie.
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- do interpretacji zachowania uprawniony jest wyłącznie sędzia.
14.Jeżeli żółtą kartką ukarany zostaje bramkarz drużyny, z boiska może
zejść w jego zastępstwie inny zawodnik (sytuacja nie dotyczy kartki
czerwonej).
15.Drugie dwuminutowe wykluczenie (żółta kartka) eliminuje zawodnika z
gry do końca meczu.
16.W przypadku żółtej kartki , w momencie utraty bramki drużyna może
uzupełnić skład o wykluczonego zawodnika . Przy czerwonej kartce ,
drużyna gra w osłabieniu pełne dwie minuty . Jeżeli wykluczenie jest
obustronne kara obowiązuje pełne 2 minuty bez względu na strzelone
bramki. Jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 3 i traci bramkę – drużyna
uzupełnia skład o 1 zawodnika . Drużyna która gra w osłabieniu strzeli
bramkę , nie uzupełnia składu przed upływem 2 minut .
17.Turniej jest rozgrywany w systemie „ każdy z każdym”
18.O miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje ilość zdobytych punktów .
W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje mecz bezpośredni
między tymi drużynami .
19.Organizator ma prawo zmiany czasu gry , jeśli wymagają tego względy
organizacyjne .
20.Obowiązuje bezwzględny zakaz :
- atakowania przeciwnika wślizgiem , każde takie zagranie karane jest
rzutem wolnym bezpośrednim , a w szczególnych przypadkach
wykluczeniem z gry (zakaz gry wślizgiem nie dotyczy bramkarza w polu
karnym) .
21.Powadzona jest klasyfikacja na „króla strzelców” , „najlepszego
bramkarza” i „najlepszego zawodnika turnieju”.
O zdobyciu tytułu „króla strzelców” decyduje ilość zdobytych goli , w
przypadku równej ilości zdobytych bramek decyduje wyższe miejsce
zdobyte w turnieju, pozostałe nagrody przyznaje organizator.
22.Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udział w zawodach
osób chorych i wynikające z tego tytułu wypadki i ich skutki.
23.Na terenie obiektu sportowego obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
24.W sprawach nie objętych regulaminem ostateczną decyzje podejmuje
wyłącznie organizator
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