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III HALOWY  TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  POTOCZEK 2013

Organizatorzy:                                                                                              Sędzia główny turnieju
Zbigniew Sawa                              Bernard Zakościelny                               Krzysztof  Waldemar Kołtyś
mail  sawazbigniew@02.pl      bernard.zakoscielny@janowlubelski.pl     
tel. 504 275 060                                   tel 782 416 355

Uczestnictwo:
W rozgrywkach biorą udział drużyny zaproszone przez organizatora. 
Koszt uczestnictwa wynosi  - 100 zł od zgłoszonej drużyny.
Cel:
Popularyzacja sportu i rekreacji.
Termin i miejsce:
 Mecze rozegrane zostaną na hali sportowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 
Potoczku. Rozpoczęcie turnieju 02.02.2013r.  godzina -  10.00. losowanie 9:30
 
Sprawy regulaminowe
Rozgrywki przeprowadzone będą w następujący sposób:

a. na liście zgłoszeniowej może być maksymalnie 15 zawodników,
b. grają zespoły 6 – osobowe ( 5 zawodników w polu + bramkarz),
c. mecze rozgrywane będą po 15 minut bez przerw, (2 x 7,5 min)
d. mecze odbywają się w dwóch grupach A i B przy zgłoszeniach, systemem każdy z 

każdym( losowanie drużyn do grup i spotkanie z kapitanami zespołów od  9.30,  przed 
rozpoczęciem turnieju),

e. W przypadku równej ilości punktów w tabeli o kolejności drużyn decyduje kolejno: 
bezpośrednie spotkanie, różnica bramek, bramki strzelone, rzuty karne.

f. drużyny z miejsc 1 i 2 grają półfinały  w systemie A1-B2, B1 – A2; przegrani spotykają 
się w meczu o 3 miejsce ; zwycięzcy półfinałów grają w ostatnim meczu finałowym.

g. w grze nie ma spalonych,
h. warunkiem rozegrania meczu jest udział przynajmniej 4 zawodników w drużynie,
i. obowiązuje sportowe obuwie, jednolite stroje,
j. ilość zmian dowolna; zamiany w trakcie przerw w grze,
k. zabroniona jest gra „wślizgiem”, jedynie bramkarz w polu karnym.
l. wprowadzenie piłki do gry z autu odbywa się zza lini bocznej z podłoża zagraniem 

nogą,
m. bramkarz może wprowadzać piłkę do gry ręką zamiast rzutu od bramki z podłoża,
n. w trakcie meczu sędzia może również ukarać zawodnika wykluczeniem na 2 minuty lub 

czerwoną kartką,
o. zawodnicy zobowiązani są do posiadania zmiennego obuwia z jasną podeszwą,
p. organizator nie odpowiada za wypadki zaistniałe w czasie meczu,
q. organizator nie ubezpiecza imprezy od kontuzji i następstw nieszczęśliwych wypadków 

- drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie.

W sprawach  spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator  

Organizatorzy

mailto:bernard.zakoscielny@janowlubelski.pl

