Regulamin VI dziecięcego turnieju piłki nożnej plażowej
CEL ZAWODÓW:
Popularyzacja piłki nożnej plażowej jako sposobu na aktywny wypoczynek dzieci.
Wyłonienie najlepszego zespołu.
Integracja lokalnego społeczeństwa.
ORGANIZATORZY:
Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.
Parafia pod wezwaniem N.M.P. Wniebowziętej,
TERMINY ZAWODÓW:
02.06.2013 - godzina 14.00
MIEJSCE:
Boisko Parafialne w Zbąszyniu.
UCZESTNICTWO:
W turnieju udział biorą zawodnicy urodzeni w roku 2002 i młodsi (klasy 4 sp. i młodsi)

nie

posiadający przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych.
Drużyny liczą maksymalnie 4 zawodników, 3 na boisku + 1 rezerwowy.
Zawodnik może występować wyłącznie w jednej drużynie.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia w dniu zawodów w godzinach 13.30-14.00
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK:
System rozgrywek oraz czas gry zostanie ustalony przed rozpoczęciem turnieju
w zależności od ilości zgłoszeń.
PODSTAWOWE PRZEPISY GRY:
Boisko o wymiarach 9 m - 18 m, bramki 160cm x 115 cm.
Każde spotkanie musi zakończyć się wynikiem rozstrzygniętym. W przypadku remisu w
regulaminowym czasie gry następuje seria rzutów karnych, 1 seria - 3 strzały (zawodnicy
kończący grę), 2 seria (do skutku) po 1 strzale.
Przewinienia karane są: ostrzeżeniem kartka żółtą i/lub czerwoną.
Za zachowania niezgodne z zasadami fair play i sportową rywalizacją (również słowne)
nałożona może zostać kara dodatkowa - 2 min.

Każdy faul karany jest rzutem wolnym bezpośrednim.
Rzut karny wykonywany z 9 m na pustą bramkę.
Drużyna może kontynuować grę wówczas gdy na boisku będzie, co najmniej dwóch
zawodników. W innym przypadku następuje dyskwalifikacja drużyny w danym meczu.
NAGRODY:
Dla najlepszych zespołów dyplomy oraz medale.
INNE:
Wszyscy uczestnicy muszą przedstawić zgodę rodziców/opiekunów prawnych do udziału w
zawodach.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za
urazy i kontuzje powstałe w trakcie trwania imprezy.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zawodnicy dokonują we
własnym zakresie.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na
terenie obiektu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem.

