Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ponieca
1. Organizator turnieju:
Gmina Poniec,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o.
2. Cele turnieju:
Umożliwienie rywalizacji sportowej drużyn piłkarskich,
Popularyzacja halowej piłki nożnej.
3. Miejsce i termin turnieju:
Hala widowiskowo - sportowa w Poniecu, ul Szkolna 8a, 64 – 125 Poniec.
Sobota 3 lutego, początek godzina 10.00. Odprawa kapitanów drużyn
biorących udział w turnieju odbędzie się o godzinie 9.30.
4. Warunki uczestnictwa:
Turniej przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, którzy ukończyli 16 rok
życia, a ich stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w takiej formie
rywalizacji. Osoby niepełnoletnie występują za zgodą rodzica lub opiekuna.
W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy zrzeszeni w klubach piłkarskich.
5. Zgłoszenia do turnieju:
Zgłoszeń dokonujemy do dnia 31 stycznia br. osobiście lub telefonicznie w
recepcji hali widowiskowo – sportowej (tel. 65 57 31 152) oraz u Animatora
na Orliku (tel.726 112 235).
Zgłoszenie drużyny do udziału w turnieju musi zawierać:
- nazwę drużyny wraz z imienną listą zawodników reprezentujących drużynę
(lista do pobrania na stronie www.osir.poniec.pl w zakładce „najbliższe
wydarzenia”), ich numerami pesel oraz odręcznym podpisem (maksymalnie
12 osób);
- oświadczenie pisemne rodziców/opiekunów zezwalających na udział gracza
niepełnoletniego w rozgrywkach (oświadczenie do pobrania na stronie
www.osir.poniec.pl w zakładce „najbliższe wydarzenia”);
- numer kontaktowy do kapitana zespołu;
- opłatę startową w kwocie 150 zł od drużyny (opłatę startową można
uregulować w dniu turnieju w recepcji hali widowiskowo- sportowej)
Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania
regulaminu i przepisów gry w halową piłkę nożną.
6. System rozgrywek i przepisy gry:
W zależności od liczby zgłoszonych drużyn turniej przeprowadzony zostanie
w systemie grupowym bądź w systemie „każdy z każdym”. Czas trwania
spotkań również uzależniony jest od liczby zgłoszeń. Forma przeprowadzenia
turnieju zostanie ogłoszona dzień po zamknięciu listy zgłoszeniowej na
stronie www.osir.poniec.pl , tj. 1 lutego br.
Obowiązywać będą podstawowe przepisy gry w halową piłkę nożną.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o.* 64 – 125 Poniec * Szkolna 8a * tel. 65 57 31 152 *
osir@osir.poniec.pl * www.osir.poniec.pl * www.facebook.com/osirponiec

1.Zespoły rywalizują w 5 osobowych składach (bramkarz i czterech
zawodników w polu);
2. Zmiany odbywają się systemem hokejowym;
3. Zespoły biorące udział w turnieju powinny posiadać jednolite stroje
(Organizator zapewnia jednokolorowe znaczniki);
4. Obowiązuje nakaz gry w obuwiu halowym;
5. Na terenie boiska mogą przebywać jedynie zespoły rozgrywające mecz.
Zawodnicy rezerwowi powinni znajdować się poza boiskiem;
6. Za zwycięstwo drużynie przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za
porażkę 0 pkt;
7. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno:
a) liczba zdobytych punktów,
b) wyniki bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn,
c) ogólny stosunek bramkowy ze wszystkich spotkań uzyskany przez
drużynę,
d) przy identycznym stosunku bramkowym decyduje większa liczba
strzelonych goli,
e) losowanie;
8. Kary dyscyplinarne :
a) kara 2 minut. Zawodnik który otrzyma 3-krotnie kare 2 minut jest
automatycznie wykluczany z gry do końca meczu oraz zawieszony na kolejne
spotkanie,
b) kara 5 minut – drużyna gra w niekompletnym składzie przez 5 minut, a
ukarany zawodnik jest wykluczony z gry do końca meczu oraz zawieszony na
kolejne spotkanie,
c) niesportowe zachowanie –w skrajnych wypadkach wykluczenie do końca
turnieju,
d) po 5 faulu i każdym kolejnym w danym meczu sędzia dyktuje
„przedłużony” rzut karny;
9. Podczas wprowadzania piłki do gry z autu, przepisowa odległość od piłki
to nie mniej niż 1 metr. Rzut z autu wykonuję się nogą. Przy pomocy tego
rzutu nie można bezpośrednio strzelić gola. Piłka musi stać nieruchomo. Źle
wykonany aut oznacza stratę piłki na rzecz drużyny przeciwnej;
10. Gdy piłka dotknie sufitu, grę wznawia drużyna przeciwna, z autu na
wysokości odbicia piłki od sufitu;
11. Gra wślizgami jest zabroniona w kontakcie z przeciwnikiem, z wyjątkiem
bramkarza w obrębie własnego pola karnego;
12. Aby rozpocząć mecz na boisku musi znajdować się przynajmniej 3
graczy. Podobnie podczas trwania samego spotkania – minimalna liczba
zawodników to 3. W przypadku niespełnienia tego warunku przyznawany
jest walkower drużynie przeciwnej;
13. Na wykonanie wznowień gry zawodnik ma 5 sekund;
14. Piłkę, która opuściła boisko bramkarz może wprowadzić do gry
dowolnym sposobem, z zastrzeżeniem, że bramka zdobyta po rzucie ręką
będzie NIEUZNANA, chyba, że dotknie po drodze innego zawodnika;
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15. Odległość zawodników podczas wykonywania rzutu wolnego to 5m;
16. Rzut karny wykonywany jest z linii 7m;
17. Jeśli drużyna nie stawi się najpóźniej 3 minuty po planowanej godzinie
rozpoczęcia meczu przyznawany jest walkower;
18. Walkower oznacza wynik 3-0;
7. Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia
uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w
turnieju powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom
lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w
rywalizacji sportowej.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i
obrażenia powstałe w trakcie turnieju. Osoby biorące udział w turnieju
powinny być ubezpieczone we własnym zakresie.
3. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp.
4. Zawodnicy biorący udział w turnieju powinni posiadać ze sobą dokument
potwierdzający ich tożsamość.
5. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione w
powyższych punktach i podpunktach regulaminu - odpowiedzialny jest
kapitan drużyny.
6. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu hali
widowiskowo – sportowej w Poniecu.
7. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie
Organizator.
8. Nagrody
Najlepsze drużyny z miejsc I-III otrzymają pamiątkowe dyplomy, puchary
oraz nagrody rzeczowe.
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