REGULAMIN
Turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Krościenko n. D.

§ 1. CELE
1. Rozwijanie aktywności sportowej wśród mieszkańców gminy Krościenko n. D.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
3. Popularyzacja piłki nożnej.

§ 2. ORGANIZATORZY
Organizatorem Turnieju jest Wójt Gminy w Krościenku n. D.

§ 3. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
Zawody odbędą się 15 sierpnia 2017 roku od godziny 9 na stadionie Klubu Sokolica w
Krościenku n. D.

§ 4. UCZESTNICY
1. Drużynę stanowią zawodnicy 30+.
2. Zespół liczy 7 zawodników ( 6 w polu + bramkarz).

§ 5. ZASADY I SYSTEM ROZGRYWEK
1. Zawody będą rozgrywane na boisku o nawierzchni trawiastej o wymiarach szerokość
20 – 32 m długość 40 – 56 m, bramki: 5 x 2 m.
2. Czas trwania meczu: 2 x 10 min + do 5 minut przerwa,
3. Mecze rozgrywane są piłką nr „5”
4. Pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 7 x 15 m
5. Bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym,
6. Gra bez “spalonego”,
7. Zmiany hokejowe (błędy będą karane w następujący sposób: strata piłki, wykluczenie
na 1 min,
8. Rzut karny z 7 m przy bramkach 3 x 2 m lub 9 m przy bramkach 5 x 2 m.
9. Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska,
10. Piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej,

11. Jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna,
która nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska.
W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”,
12. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej
muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki.
13. Sosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z
meczu).
14. Zawodnicy każdej drużyny, za wyjątkiem bramkarza, występują w jednolitych
strojach, które na koszulkach posiadać muszą czytelne numery.
15. Bramkarze obydwu zespołów muszą różnić się wyraźnie ubiorem od pozostałych
zawodników występujących na boisku.
16. W trakcie meczu zawodnicy występują w obuwiu sportowym odpowiadającym
wymogom nawierzchni.
17. W trakcie meczu na boisku każdą drużynę reprezentuje 7 zawodników, z których
jeden pełni funkcję bramkarza.
18. Do prowadzenia zawodów muszą być wyznaczeni sędziowie, którzy odpowiadają
za przebieg i bezpieczeństwo w czasie gry.
19. Rozstrzygnięcia sędziów dotyczące faktów związanych z grą są ostateczne.
20.System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn.

§ 6.PUNKTACJA
1. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0
punktów.
2. O kolejności miejsc decyduje większa liczba zdobytych punktów.
3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły o kolejności
decydują kolejno:
a) wynik bezpośredniego spotkania;
b) lepsza różnica bramek w całym turnieju;
c) większa liczba zdobytych w całym turnieju bramek.
4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły
przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie pomiędzy
zainteresowanymi drużynami (tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno zasadami
podanymi w ust. 3 w punktach 1, 2 i 3.
5. W przypadku remisu w meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, przeprowadza się
serię rzutów karnych.
6. W przypadku remisu po karnych, o których mowa w ust. 5, rzuty karne strzelane są na
przemian, aż do wyłonienia zwycięzcy.

§ 7.NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy.
2. Drużyny, które zajmą 3 pierwsze lokaty w klasyfikacji końcowej, zostaną
uhonorowane pucharami.

§ 7. ZGŁOSZENIA DRUŻYN
1. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do dnia 12. 08.2017, przez email:
biuropromocji@kroscienko-nad-dunajcem.pl, lub telefonicznie : 511 473 203.
18 262 30 77 wew.32 lub osobiście w godzinach pracy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach ponosi za siebie odpowiedzialność.
2. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania
go podczas rozgrywek.

