REGULAMIN XI HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
MINISTRANTÓW
O PUCHAR KSIĘDZA PROBOSZCZA PARAFII
P.W. NMP WNIEBOWZIĘTEJ W ZBĄSZYNIU.
1. Cel:





integracja młodzieży z okolicznych parafii,
propagowanie aktywnego wypoczynku i zagospodarowania wolnego czasu,
podnoszenie poziomu sprawności,
popularyzacja halowej piłki nożnej wśród młodzieży.

2. Organizator:
 Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji,
 Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu.
3. Termin i miejsce:
 turniej odbędzie się w hali „Zbąszynianka” przy ul. Mostowej 10 a w Zbąszyniu
w dniu 01.04.2017 (sobota ) godz. 9.30.
4. Uczestnictwo:
 Grupa A ministranci urodzeni w roku 2004 i młodsi,
 Grupa B ministranci urodzeni w roku 2001 i młodsi,
 Grupa C ministranci bez ograniczeń wiekowych,
 każda drużyna posiada pełnoletniego opiekuna,
 opiekun przedstawia imienną listę zawodników w dniu zawodów do godziny 9.15,
 zawodników obowiązuje zmienne obuwie sportowe, o miękkiej, czystej,
białej lub kauczukowej podeszwie,
 drużyny liczą max. 10 zawodników,
 zawodnik może reprezentować wyłącznie jeden zespół.
5. Zgłoszenia:
 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2017r.
- telefonicznie 664 495 084
- elektronicznie centrumsportu-zbaszyn@wp.pl
6. Postanowienia regulaminowe turnieju:
 zmiany zawodników tzw. hokejowe,
 gra bez spalonego,
 rzut karny z odległości 7 m,
 obowiązuje zakaz wykonywania wślizgów,
 bramkarz może chwytać piłkę rękoma w obrębie wyznaczonego pola
bramkowego, odległość „muru” od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5m
w przypadku dotknięci piłki konstrukcji górnej hali, przyznaje się rzut wolny
pośredni (bezpośrednio pod miejscem dotknięcia) drużynie, której zawodnik
jako ostatni nie dotknął piłki w obrębie boiska,
 liczba zawodników na boisku – 4 +1,
 żółta kartka – 2 minuty kary, możliwy wcześniejszy powrót na boisku po
utracie bramki przez własny zespół,
 druga żółta kartka – wykluczenie z gry do końca meczu, osłabienie zespołu
przez okres 2minut,



za szczególnie niesportowe zachowanie zawodnik może zostać ukarany
dyskwalifikacją z turnieju.

7. Punktacja:
o kolejności zajętych miejsc, w przypadku rozgrywek w grupach decyduje:
1) większa liczba zdobytych punktów,
2) wynik bezpośredniego spotkania
3) lepsza różnica bramek,
4) większa liczba zdobytych bramek,
5) rzuty karne.
8. Nagrody:
 w każdej grupie wiekowej za zajęcie miejsc od I do III drużyny otrzymują
puchary,
 pozostałe zespoły otrzymają dyplomy za udział w turnieju.
9. Postanowienia końcowe:
 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,
 uczestników obowiązuje posiadanie dokumentu tożsamości potwierdzającego datę
urodzenia,
 w trakcie trwania turnieju w hali sportowej czynny będzie bufet,
 organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu.

Ze sportowym pozdrowieniem
Tomasz Szczechowicz

