Pieszyce, 24 maja 2017 r.

Regulamin rozgrywek Otwartego
Turnieju Piłkarskiego - Dni Pieszyc 2017
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Turniej Organizowany jest z okazji "Dni Pieszyc 2017".
2. Turniej odbędzie się na boisku Orlik w Pieszycach w dniu 16 czerwca (piątek) o godz.
17:00. Zbiórka do 16:45.
3. Organizatorem turnieju jest Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach.
4. Każda drużyna musi posiadać kapitana, odpowiedzialnego za reprezentowanie drużyny.
5. Do 9 czerwca 2017 roku kapitan drużyny zobowiązany jest dostarczyć listę zawodników
reprezentujących drużynę podczas turnieju (max. 10 osób). Zgłoszeń należy dokonywać na
Orliku u Pana Dawida Cecha lub na adres e-mail promocja@pieszyce.pl. W tytule proszę
wpisać DNI PIESZYC 2017 i nazwę zawodów.
6. Do turnieju można zgłaszać zawodników, którzy ukończyli wiek 16 lat (rocznik 2001).
7. Do turnieju dopuszczonych zostanie pierwsze 8 drużyn.
II. INFORMACJE TECHNICZNE
1. Turniej odbywać się będzie na boisku „ORLIK”. Czas gry 1 x 10 min.
2. Zespoły występują w sześcioosobowych składach (bramkarz + pięciu zawodników w polu)
a. Gra może być rozpoczęta oraz kontynuowana tylko w sytuacji gdy drużyna liczy min
4 zawodników.
b. Gdy zespół liczy mniej niż 4 zawodników, drużynie przeciwnej przyznany jest
walkower 3:0.
3. Zawodnicy zobowiązani są występować w obuwiu piłkarskim zgodnym z regulaminem
korzystania z boiska orlik (obuwie na sztuczną nawierzchnię lub z płaską podeszwą). Gra
w butach z kołkami (korki, lanki) jest ZABRONIONA.
III. ORGANIZACJA ROZGRYWEK
1. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt.
Drużyna, która wygra walkowerem otrzymuje 3 pkt i bilans bramek 3:0.
2. W przypadku parzystej liczby drużyn rozgrywki odbędą się w systemie grupowym.
Drużyny podzielone zostaną w wyniku losowania na dwie grupy : A – 4 zespołowa oraz B – 4
zespołowa. W grupach drużyny rozegrają mecze systemem każdy z każdym. O kolejności
drużyn w grupach zadecyduje:
- liczba zdobytych punktów
- bezpośredni wynik meczu
- bilans bramek (ilość goli dodatnich wynikająca z różnicy goli zdobytych i straconych)
- w przypadku takiej samej ilości punktów i bilansu bramek rzuty karne (po 3 + do skutku)
3. W przypadku nieparzystej liczby drużyn rozgrywki odbędą się w systemie ligowym (każdy
z każdym).
O kolejności w tabeli decyduje:
- większa ilość zdobytych punktów

- wynik bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi drużynami
- bilans bramek (ilość goli dodatnich wynikająca z różnicy goli zdobytych i straconych)
- w przypadku remisowych sytuacji w tabeli na pozycjach od I do III o zwycięstwie zadecydują
rzuty karne (po 3 + do skutku).
IV. PRZEPISY GRY
1. W trakcie rozgrywek obowiązują przepisy PZPN z niżej wymienionymi wyjątkami:
a. dopuszczalna jest dowolna liczba zmian w wyznaczonej strefie (zmiany zawodników
„hokejowe”).
b. Rzuty wolne pośrednie i bezpośrednie – ustawienie muru drużyny przeciwnej
w odległości 5 metrów od piłki. Zawodnik ma 4 sekundy na wznowienie gry.
c. Rzut karny – wykonywany jest z odległości 8 metrów od bramki (miejsce
wykonywania rzutu karnego).
d. Bramkarz wprowadza piłkę do gry wyłącznie z ziemi, podanie musi wybiegać poza
obszar pola karnego. Bramkarz ma 4 sekundy na wznowienie gry.
e. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
f. Kary – sędziowie mogą nakładać na zawodników kary: żółta i czerwona kartka.
g. W przypadku czynnego znieważenia sędziego (uderzenie, itp.) sędzia natychmiast
zakończy zawody. Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower przeciwko
drużynie, której zawodnik zawinił.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych i wynikających
z tego wypadków oraz urazów. Zaleca się, aby zawodnicy biorący udział w turnieju przeszli
badania lekarskie. Organizator nie ubezpiecza zawodników.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
3. Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z przestrzeganiem regulaminu i przepisów gry.
W przypadku nieprzestrzegania regulaminu organizator może nałożyć na drużynę lub
zawodnika karę:
- walkower dla drużyny przeciwnej
- wykluczenie drużyny z turnieju
4. Prawo reprezentowania drużyny mają wyłącznie kapitanowie.
5. Organizator oraz sędzia mają prawo do sprawdzania i weryfikowania tożsamości
zawodników przed oraz po meczu.
6. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu po
wcześniejszym powiadomieniu kapitanów.
8. Podczas przebywania na terenie obiektu „Orlik" oprócz regulaminu turnieju obowiązuje
również regulamin „Korzystania z kompleksu boisk Orlik 2012".
9. W sprawach spornych i nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.
10. Drużyny, które zajmą pierwsze trzy miejsca proszone są o obecność na Dniach Pieszyc
w niedzielę 18 czerwca o godz. 17:00 w Parku Miejskim, gdzie odbędzie się wręczenie
nagród.

