REGULAMIN I HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ OLDBOJÓW U-45+
VISTULA/GOKSIR – CUP 2014

ORGANIZATOREM TURNIEJU JEST HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ŚWIECIU ORAZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W PRUSZCZU

1. Turniej odbędzie się w 5-04-2014 (sobota) w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu,
ul. Sienkiewicza 3, początek rozgrywek godz. 10:00.
2. Drużyna składa się max. z 12 zawodników.
3. Liczba graczy na boisku: czterech + bramkarz.
4. W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy, którzy ukończyli w dniu zawodów 45 lat i
starsi.
5. Obowiązuje następujący system rozgrywek:
− zespoły zostaną rozlosowane do dwóch grup po cztery drużyny w grupie
− czas gry 1 x 15 minut bez zmiany stron, wymiana zawodników systemem hokejowym
− mecze każdy z każdym w grupie, o kolejności w tabeli decyduje liczba zdobytych
punktów (zwycięstwo 3 pkt., remis 1 pkt., porażka 0 pkt.)
6. W przypadku zdobycia równej liczby pkt. o zajętym miejscu decyduje kolejno:
− wynik bezpośredniego spotkania
− korzystniejsza różnica bramek
− większa ilość strzelonych bramek
− rzuty karne, seria po 3
− rzuty karne, na zmianę do skutku
7. W przypadku kiedy więcej niż dwa zespoły mają taką samą liczbę punktów o zajętych
miejscach decyduje tzw. „mała tabela”, uwzględniająca jedynie wyniki spotkań
pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
8. Po rozegraniu fazy grupowej zespoły rozegrają spotkania o miejsca wg. następującej
zasady:
− zespoły, które zajmą 4. miejsca w grupie rozegrają mecz o miejsca 7-8 w turnieju
− zespoły z 3. miejsc rozegrają mecz o miejsca 5-6 w turnieju
− drugie zespoły w grupach rozegrają mecz o miejsca 3-4 w turnieju

− w finale spotkają się zwycięscy grup
9. W turnieju obowiązują przepisy PZPN dotyczące rozgrywek halowych, z tym, że:
− nie sumujemy przewinień związanych z wykonywaniem tzw. przedłużonego rzutu
karnego
− po wyjściu piłki poza boisko, piłkę do gry wprowadza się nogą zza linii bocznej
− po wyjściu piłki na aut bramkowy, bramkarz piłkę do gry wprowadza ręką
− odległość muru od piłki wynosi 3m
− rzut karny wykonuje się z odległości 7m
− sędzia stosuje indywidualne kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika na 1
lub 3 minuty, w zależności od stopnia przewinienia
− w przypadku usunięcia zawodnika z boiska (czerwona kartka) ukarany zespół gra w
osłabieniu przez czas 3 minuty, po czym na miejsce ukaranego może wejść inny
zawodnik
− czas gry odmierzany jest przez sędziego i dodatkowo przez elektroniczną tablicę
10. Na zakończenie turnieju zostaną wręczone puchary za poszczególne miejsca oraz
nagrody dla najlepszego bramkarza, strzelca, zawodnika i najstarszego zawodnika.
11. Organizatorzy nie odpowiadają za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni.
12. Organizatorzy zapewniają obsługę medyczną, ciepły posiłek oraz wodę mineralną w
trakcie turnieju.
13. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez przedstawicieli organizatorów.
14. Wpisowe za udział wynosi 300,00 zł od zespołu zakwalifikowanego do turnieju .

ORGANIZATORZY:
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ŚWIECIU
GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W PRUSZCZU

