HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
DRUŻYN AMATORSKICH O PUCHAR
WÓJTA GMINY KWIDZYN

9 marca 2019 r.
Hala Sportowa w Nowym Dworze
REGULAMIN TURNIEJU

ORGANIZATOR:
URZĄD GMINY KWIDZYN
SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM DWORZE

PATRONAT:
Wójt Gminy Kwidzyn

TERMIN ZAWODÓW:
1). TURNIEJ ODBĘDZIE SIĘ 9 marca 2019 roku
2). SYSTEM TURNIEJU ZOSTANIE DOSTOSOWANY DO ILOŚCI ZGŁOSZONYCH
DRUŻYN
MIEJSCE ZAWODÓW:
HALA SPORTOWA W NOWYM DWORZE
NAGRODY:
I miejsce: Puchar, medale, dyplomy oraz nagrody;
II miejsce: Puchar, medale, dyplomy oraz nagrody;
III miejsce: Puchar, medale, dyplomy oraz nagrody;
Król strzelców: nagrody rzeczowe, dyplom;
Najlepszy bramkarz: nagrody rzeczowe, dyplom;

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. W rozgrywkach mogą brać udział amatorskie drużyny z terenu gminy Kwidzyn, w których
grają zawodnicy powyżej 16 roku życia.
2. Zawodników obowiązują stroje sportowe i obuwie sportowe wyłącznie przeznaczone do
gry na hali sportowej. Organizator nie dopuszcza gry w butach na ciemnych spodach
oraz w obuwiu sportowym typu turfy. Obowiązuje obuwie halowe na płaskich oraz
jasnych spodach. Zawodnicy którzy nie dostosują się do określonych zasad nie zostaną
dopuszczeni do gry w turnieju.
3. Drużyny składają się z 4 zawodników z pola + bramkarz i rezerwowych (łącznie 10
zawodników). Mecz może się rozpocząć tylko wówczas, gdy obie drużyny są na boisku
przynajmniej w 4-osobowych składach.
4. Formuła turnieju zostanie ustalona i dopasowana do ilości zgłoszonych drużyn.
W systemie rozegrania turnieju każdy z każdym o kolejności drużyn w tabeli decydują:
liczba zdobytych punktów (zwycięstwo – 3pkt, remis – 1pkt, porażka – 0pkt), bezpośredni
pojedynek, różnica w bramkach, liczba strzelonych goli.
5. W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy zrzeszeni w klubach grających w lidze
okręgowej, IV lidze oraz ligach wyższych.
ZGŁOSZENIA DRUŻYN:
1. Warunkiem zapisu w turnieju jest poprawne wypełnienie „Karty zgłoszenia drużyny” do
pobrania ze strony http://www.gminakwidzyn.pl/ i osobiste (Urząd Gminy Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30, pok. nr ??) lub elektroniczne (promocja@gminakwidzyn.pl) złożenie
dokumentu do dnia 25.02.2019r.
2. Zgłoszenia do turnieju odbywają się do uzbierania 12 poprawnych zgłoszeń lub do
terminu ogłoszonego przez Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania, odwołania lub rozpoczęcia turnieju
w innych warunkach niż podane.
PRZEPISY GRY:
W meczach obowiązują przepisy FIFA gry w halową piłkę nożną. Najważniejsze zasady to:
1. Auty wykonujemy nogą – piłka postawiona jest na linii autowej boiska. Na każde
wznowienie gry z autu jest 5 sekund od momentu postawienia piłki. Gdy czas jest
przekroczony aut przyznaje się drużynie przeciwnej.
2. Zabronione jest wykonywanie wślizgów przez zawodników. Jedynie bramkarz w obrębie
swojego pola karnego może wykonać wślizg zgodnie z przepisami. Wślizg karany jest
rzutem wolnym pośrednim oraz 1 min. kary dla zawodnika (jeżeli jest to bramkarz to za
niego schodzi zawodnik z pola). Wślizg zawodnika broniącego w polu karnym jest karany
rzutem karnym dla drużyny atakującej.
3. Odległość zawodnika od piłki przy wznowieniu gry wynosi 3 m.
4. Zmiany dokonywane są bez przerwania gry w obrębie ławki rezerwowych na swojej
połowie. Niewłaściwie wykonana zmiana karana jest 1 min. kary dla zawodnika
schodzącego. Drużyna gra w osłabieniu przez 1 min.
5. Bramkarz dokonuje wznowienia gry po aucie bramkowym wyrzucając piłkę ręką (piłka
musi opuścić pole karne)
6. Rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m od bramki.
7. W grze nie stosuje się przepisu o spalonym.
8. Niestawienie się drużyny na mecz karane jest przyznaniem walkowera (3-0) drużynie
przeciwnej.

UPOMNIENIA I KARY:
1. Za grę niezgodną z przepisami zawodnik może zostać upomniany czasowym
wykluczeniem z gry (1 min lub 2 min) lub w przypadku brutalnej gry, niesportowego
zachowania lub nagminnego łamania przepisów całkowitym usunięciem z danego meczu
(na jego miejsce po 5 min wchodzi gracz rezerwowy) do zawieszenia na kilka meczów
włącznie.
2. Niewłaściwe zachowanie drużyny lub jej członków poza boiskiem (szatnia, korytarz)
może stanowić podstawę do wykluczenia jej z turnieju (wyniki meczów są anulowane).
PRZEPISY PORZĄDKOWE:
1. W sprawach budzących wątpliwości, możliwość rozmowy z sędziami zawodów ma tylko
kapitan drużyny. Orzeczenie sędziów jest ostateczne.
2. Po strzelonej bramce opiekun, kapitan drużyny lub strzelec bramki ma obowiązek
podania imienia i nazwiska celem zanotowania w protokole.
3. W sprawach budzących wątpliwości drużyna ma prawo wnieść protest do Organizatora.
Postanowienia Organizatora jest ostateczne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji nazw drużyn.

UWAGA!!!
ZA PRZEDMIOTY POZOSTAWIONE LUB ZAGINIONE PODCZAS TURNIEJU
ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA. WSZYSTKIE CENNE PRZEDMIOTY KAPITAN
DRUŻYNY MOŻE ZEBRAĆ I ZDEPONOWAĆ NA CZAS MECZU (ZAWODÓW)
U ORGANIZATORA TURNIEJU.

