Regulamin Turnieju Piłki Nożnej
Mistrzostwa Gminy Wola Krzysztoporska w Piłce Nożnej Drużyn 7-mio osobowych
o Puchar Wójta Gminy – Romana Drozdka
1. Cel: Popularyzacja Piłki Nożnej na Orliku
2. Organizator: Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztoporskiej
- Współorganizator : Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Tryb.,
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Piotrkowie Tryb.
Gmina Wola Krzysztoporska
3. Termin i miejsce: Boisko w Blizinie 07.08.2016 r. Eliminacje -godz. 10:00
Finały – 21. 08. 2016 r. godz. 14:00 Boisko w Woli Krzysztoporskiej.
4 Zgłoszenia i uczestnictwo: Drużyny potwierdzają swój udział do 24 lipca 2016r. do godz. 16:00 –
poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: gminne.lzs.wolakrzysztoporska@gmail.com ,
6. Zasady rozgrywania turnieju.
• Turniej zostanie rozegrany zostanie tylko dla drużyn LZS Niezrzeszonych Gminy Wola Krzysztoporska
(ubezpieczenie NNW obejmuje tylko mieszkaoców Gminy Wola Krzysztoporska),
- Zawodnicy powyżej 35-lat mogą byd zrzeszeni w klubach,
- Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach, którzy nie mają ukooczone 18 lat muszą mied zgodę prawnych
opiekunów na udział w/w turnieju,
- Zgłoszenie drużyny następuje przez dostarczenie listy imiennej z datami urodzin, miejscem zameldowania,
potwierdzonej oświadczeniem osobistym zawodników o stanie ich zdrowia.
• Drużyny zostały rozlosowane na grupy i grają w systemie każdy z każdym. (kierownicy drużyn zostaną
poinformowani o podziale na grupy i godziny rozgrywania spotkao).
• Z grupy wychodzą najlepsze drużyny do finałów oraz gospodarz turnieju finałowego.
• W przypadku równej ilości punktów o miejscu w grupie decyduje:
- bezpośredni pojedynek
- w przypadku remisu – stosunek bramek
- w przypadku równego – większa ilośd strzelonych bramek
- w przypadku tej samej -3 rzuty karne, później po jednym
• Zawodnicy winni posiadad jednolite stroje sportowe a bramkarz strój odmienny od swojej drużyny oraz
miękkie obuwie piłkarskie tzw. „lanki” (zabrania się gry we wkrętach metalowych).

7. Regulamin turnieju:
- Zespół składa się z 14 zawodników, a gra na boisku 7 zawodników w polu w tym bramkarz
- Czas gry 2x10 min.
- Bramkarz może chwytad piłki rękami tylko w polu bramkowym (pole bramkowe –
półłuk o promieniu 6m)
- Gra bez spalonego
- Zmiany w systemie hokejowym
- Punktacja – zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt, porażka 0 punktów
- za otrzymaną żółtą kartkę zawodnik otrzymuje karę jednej minuty
- 2-ga żółta kartka w meczu = czerwoną kartką i wykluczeniem z gry (zespół od tego momentu kooczy mecz w
składzie niekompletnym)
- Czerwona kartka – wykluczenie na jeden mecz
- za niesportowe zachowanie zawodnika lub drużyny kary zgodnie z regulaminem GZ LZS w Woli
Krzysztoporskiej
8. Nagrody:
• najlepsze drużyny finału otrzymają puchary, dyplomy
–

I miejsce – Puchar Wójta Gminy Wola Krzysztoporska,

–

II miejsce – Puchar Prezesa OZPN w Piotrowie Tryb.

–

III miejsce – Puchar Przewodniczącego Powiatowego Zrzeszenia LZS.

• najlepszy strzelec, piłkarz i bramkarz otrzymają statuetki.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• za szkody powstałe z winy uczestnika odpowiadają drużyny finansowo,
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy
• w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator

p.o. Przewodniczącego
Gminnego Zrzeszenia LZS
Tomasz Woźniak

