REGULAMIN
Halowego Turnieju Piłki Nożnej „Mikołajki 2018”
8 GRUDNIA 2018 r. (SOBOTA), Hala Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie
1. W turnieju mogą brać udział 5-8 osobowe drużyny zgłoszone do godz. 15.00 dn. 6 grudnia 2018r. Zgłoszenia
z nazwą drużyny i składem prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: sosir-kasa@nowadeba.pl lub dostarczyć
na kasę Krytej Pływalni. Karta zgłoszeniowa jak w załączniku nr 1. Karta powinna być podpisana przez pełnoletniego
opiekuna grupy, rodzica lub opiekuna prawnego. Do każdej karty zgłoszeniowej powinny być dołączone oświadczenia
podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych wszystkich niepełnoletnich zawodników z drużyny.
2. W poszczególnych kategoriach Organizatorzy ustalają limity zgłoszeń: rocznik 2012-2013 - max. 6 drużyn, rocznik
2010-2011 - max. 6 drużyn, rocznik 2008-2009 - max. 6 drużyn, rocznik 2006-2007 - max. 6 drużyn, rocznik 20042005 - max. 6 drużyn.
3. W skład drużyny mogą być powołani wyłącznie zawodnicy (biorąc pod uwagę rok urodzenia) z wymienionych
wyżej roczników w poszczególnych kategoriach.
4. Dopuszcza się udział w każdej drużynie zawodników z różnych szkół.
5. Nazwy drużyn powinny być jednoczłonowe i w języku polskim.
6. Drużyny, które zgłosiły się do udziału w Turnieju przyjmują ustalone zasady gry i zobowiązują się do ich
przestrzegania.
7. Zgłoszone drużyny zostaną podzielone w drodze losowania na 2 lub 3 grupy eliminacyjne lub będą grać systemem
pucharowym (w zależności od ilości zgłoszonych drużyn). W grupach mecze rozgrywane będą w systemie „każdy
z każdym”.
8. W grze uczestniczy 5 zawodników z każdej drużyny (bramkarz + 4 zawodników w polu). Dopuszcza się udział
w grze min. 3 zawodników z drużyny (bramkarz + 2 w polu).
9. Mecze punktowane będą następująco: zwycięstwo - 3 punkty, remis - 1 punkt, przegrana - 0 punktów.
10. O kolejności miejsc w grupie decydują: większa ilość zdobytych punktów, bezpośredni pojedynek, większa ilość
zdobytych bramek, mniejsza ilość straconych bramek, mała tabela lub rzuty karne.
11. Zasady uczestnictwa w półfinałach i finałach zostaną ustalone w terminie późniejszym, po ostatecznym
zamknięciu listy zgłoszonych drużyn.
12. Podczas gry obowiązują uproszczone przepisy FIFA dla piłki halowej.
13. Drużyny obowiązuje posiadanie podczas rozgrywek: obuwia miękkiego typu trampki, półtrampki, tenisówki, buty
„halówki” oraz jednakowych strojów.
14. Drużyny biorące udział w Turnieju dokonują we własnym zakresie wszelkich ubezpieczeń. Organizatorzy nie
ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe podczas Turnieju zdarzenia losowe powodujące szkody na zdrowiu lub
mieniu uczestników Turnieju.
15. Zawodnicy i wszyscy członkowie poszczególnych drużyn biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność.
16. Nagrodami w Turnieju są medale oraz statuetki dla najlepszych zawodników.

17. W przypadku, gdy drużyna nie przystąpi do meczu max 5 minut po wyznaczonym terminie, ogłasza się tzw.
walkower – wówczas drużynie przeciwnej przyznaje się 3 punkty oraz 3 bramki, natomiast drużynie, która nie
przystąpiła do meczu odejmuje się 3 punkty oraz zalicza się stratę 3 bramek.
18. Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwać będą Organizatorzy.
19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w uzasadnionych przypadkach.
O ewentualnych zmianach drużyny będą informowane niezwłocznie.
20. We wszystkich przypadkach nie opisanych w niniejszym Regulaminie a zaistniałych podczas turnieju – decydują
Organizatorzy, po ewentualnym porozumieniu z kapitanami drużyn.
21. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy osobiste pozostawione w szatniach i na trybunach.

