II KOPALNIANY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO ZZ NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ’’
Lubelski Węgiel ,,BOGDANKA’’ S.A.
Regulamin turnieju:
ORGANIZATOR
 Związek Zawodowy NSZZ ,,Solidarność’’ LW ,,Bogdanka’’ S.A.
TERMIN I MIEJSCE
 11 czerwca 2017 r. (niedziela)
 8.30 - odprawa techniczna – kierownicy drużyn (budynek Górnik Łęczna),
 9.00 - rozpoczęcie turnieju,
 Stadion GKS Górnik Łęczna lub boisko ze sztuczną nawierzchnią (dokłada informacja
6.05.2017 r.)
UCZESTNICY
- 13 zespołów podzielonych na 3 grupy
GRUPA A

GRUPA B

GRUPA C

1. FC Górniki

1. ED-3

1. GPD-2 ,,Pijawki’’

2. FC LUDryl

2. GPD-1

2. Ratownicy

3. G-1

3. Kadra

3. MD-1

4. MS-3

4. GRP-4

4. EŁ

5. ED-1

5. ED-2 Pierony

ZASADY GRY
1. W grze bierze udział 6 zawodników (5 w polu + bramkarz).
2. Każda drużyna może zgłosić max. 12 zawodników.
3. Mecze odbywają się ½ boiska z bramkami 5x2m.
4. Czas gry 1x14 minut.
5. Przy rzucie rożnym lub wolnym odległość zawodników 3 m od piłki.

6. Po podaniu piłki przez współpartnera do własnego bramkarza nie może on
przejąć jej ręką (za wyjątkiem podania głową, klatką piersiową, kolanem lub
brzuchem).
7. Bramkarz może zdobyć bramkę, ale nie bezpośrednim wyrzutem ręką, przy
wyrzucie ręką przez bramkarza bramka zostanie uznana tylko wtedy, gdy po
drodze piłka dotknie jakiegokolwiek zawodnika nawet współpartnera.
8. Rzut z autu wykonuje się nogą.
9. Zmiany zawodników odbywają się systemem hokejowym tylko w strefie zmian
danej drużyny, zawodnik zmieniający nie może wejść na boisko dopóki zawodnik
zmieniany nie opuści boiska dotyczy także bramkarza.
10. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów.
11. Przepis o spalonym nie obowiązuje.
12. Za wykroczenie w grze lub nie sportowe zachowanie sędzia może ukarać
zawodnika karą wykluczenia z gry (od 1 do 3 minut), a nawet odsunąć zawodnika
od całego spotkania. Drużyna grająca w osłabieniu uzupełnia skład po upłynięciu
czasu orzeczonej kary lub po stracie bramki.
13. Zawodnik może zostać ukarany przez sędziego za przewinienia zgodne
z regulaminem gry w piłkę nożną.
14. Naruszenie nietykalności cielesnej sędziego lub organizatora przed, podczas i po
zawodach skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją drużyny z turnieju.
15. W fazie eliminacyjnej drużyny rozgrywają w grupach mecze systemem ,,każdy
z każdym’’. Do fazy ćwierćfinałowej awansują po dwa zespoły najwyżej
sklasyfikowane w swoich grupach (miejsca 1-2) oraz dwa zespoły z trzecich
miejsc z najlepszym bilansem. O ostatecznej kolejności decyduje ilość zdobytych
punktów, wynik meczu bezpośredniego (dotyczy eliminacji w grupach), różnica
bramek, ilość zdobytych goli, ilość straconych goli, dodatkowy konkurs rzutów
karnych. Mecze zakończone remisem (ćwierćfinały, półfinały oraz mecze
o miejsca 1-3) rozstrzygnięte zostaną rzutami karnymi.
16. Obsługę sędziowską zapewnia Lubelski Związek Piłki Nożnej.
17. Organizator ma prawo do zmiany czasu gry, jeżeli wymagają tego względy
techniczno-organizacyjne. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu
przysługuje organizatorowi.

18. Protesty i odwołania przyjmowane są do 10 minut po zakończeniu meczu.
Protesty dotyczące poziomu sędziowania nie będą rozpatrywane.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w rozgrywkach osób chorych
wynikających z tego tytułu wypadków i ich skutków.
20. Prowadzona jest klasyfikacja na króla strzelców, najlepszego bramkarza
i zawodnika. O zdobyciu króla strzelców decyduje ilość zdobytych goli
w regulaminowym czasie meczu przez zawodnika, w przypadku najlepszego
bramkarza i zawodnika decyduje komisja składająca się z opiekunów/kapitanów
drużyn, którzy nie mogą wskazać swojego bramkarza ani zawodnika.
21. W przypadku dyskwalifikacji którejś z drużyn rozgrywki kontynuowane
są na zasadzie wolnego losu.
22. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy gry w piłkę nożną.
NAGRODY

 dla drużyn za zajęcie miejsc od 1 do 4 – puchary, koszulki
 dla pozostałych drużyn puchary za udział w turnieju,
 dla króla strzelców, najlepszego bramkarza i zawodnika – statuetki oraz nagrody
rzeczowe,
 puchar dla najbardziej zaawansowanego wiekowo zawodnika,
 nagroda fair – play
UWAGA: Po zakończonym turnieju organizatorzy zapraszają
uczestników turnieju na poczęstunek /za trybuną C stadionu/.

wszystkich

