REGULAMIN „TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA
SUSZ Z OKAZJI DNI SUSZA 2018”
1. Cele turnieju:
- propagowanie aktywnego spędzenia wolnego czasu
- integracja środowiska sportowego w Suszu oraz Gminie Susz
- promocja piłki nożnej
- wyłonienie najlepszych zespołów
- propagowanie gry „fair play”

2. Organizatorzy:
Animator Orlika przy CSiR Susz, Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu im. Jana Pawła II
3. Termin i miejsce :
Turniej odbędzie się 10 czerwca o godz. 10:00 na Orliku przy Centrum Sportu i Rekreacji w
Suszu im. Jana Pawła II przy ul. Piastowskiej 5c
4. Uczestnictwo :
Warunki uczestnictwa:
- dostarczenie formularza zgłoszeniowego do dnia 08.06.2016 do godz. 15:00 na Orlik bądź
na adres email: orlik.csir@susz.pl (z zastrzeżeniem tematu wiadomości – TURNIEJ PIŁKI
NOŻNEJ – DNI SUSZA 2018)
- maksymalna ilość drużyn: 12
- minimalny wiek zawodników : Kategoria Open (zawodnicy nieletni bez zgody rodzica nie
zostaną dopuszczeni do udziału w turnieju)
- zawodników obowiązuje obuwie sportowe
- drużyny liczą maksymalnie 10 zawodników
- zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół
- uczestnicy zobowiązani są przestrzegać regulaminu obiektu ORLIK 2012 .

5. Sposób przeprowadzenia turnieju i punktacja:
Drużyny rywalizować będą w grupach systemem „każdy z każdym”. Dwa pierwsze miejsca
każdej grupy rozegrają mecze półfinałowe (1a – 2b, 1b – 2a). Następnie mecz o 3. Miejsce
oraz Finał.
O kolejności zajętych miejsc decydują:
a) ilość zdobytych punktów
b) bezpośredni pojedynek
c) różnica bramek
d) ilość zdobytych bramek
e) rzuty karne
Punktacja: za zwycięstwo - 3 pkt. -remis - l pkt. -porażka – O pkt.
- czas gry w zależności od zgłoszenia ilości drużyn
- zmiany zawodników tzw. hokejowe (ilość zmian dowolna)
- gra bez spalonego
- bramkarz może rzucić piłkę na połowę przeciwnika z rzutu od bramki lub wrzutu z gry, jednak nie
można w ten sposób zdobyć bramki bezpośrednio
- rzuty wolne (pośrednie, bezpośrednie), rożne – odległość zawodników przeciwnej drużyny
5 metrów od piłki
- „wrzut” z autu: piłkę wprowadzamy nogą stojącą na linii autowej lub poza nią
- za rozmyślne zagranie piłki ręką, która zdążała do bramki zawodnik zostaje ukarany
czerwoną kartką
- pozostałe zasady zgodnie z przepisami PZPN
- organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu.

6. Nagrody :
Za zajęcie miejsc od I – III organizator przewiduje puchary oraz medale.

*Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i
wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z
zawodników. Każda drużyna jest odpowiedzialna za własne ubezpieczenie NW., OC. Ze
względu na bezpieczeństwo osób (np. przeciwnika) zawodnicy nie mogą grać w okularach,
łańcuszkach itp. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował
utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich, odpowiedzialność prawna spada na ww. osoby.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione
podczas trwania Turnieju. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach i na
boisku. Kapitan zespołu jest odpowiedzialny za egzekwowanie w/w zakazów wobec
zawodników swojego zespołu. Nie przestrzeganie w/w zakazów może doprowadzić do
czynności dyscyplinarnych wobec drużyny (włącznie z wykluczeniem z turnieju). Wszyscy
uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas turnieju.

