15. Turniej Halowej Piłki Nożnej
Profesjonalnych Zespołów z Gminy Zbąszyń
o Puchar Burmistrza Zbąszynia

Zbąszyń, 27 lutego 2021

REGULAMIN
CEL






Rozwijanie aktywności ruchowej;
Wzmacnianie zdrowia, poprawa kondycji uczestników;
Popularyzacja piłki nożnej halowej wśród lokalnej społeczności;
Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
Wyłonienie najlepszego zespołu;

ORGANIZATORZY
 Burmistrz Zbąszynia;
 Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji;
 Klub Sportowy ATE Wicher Strzyżewo
TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
 27 lutego 2021, rozpoczęcie turnieju o 13.00
 Mecze odbywają się w Hali Sportowej „Zbąszynianka” ul. Mostowa 10a w Zbąszyniu;
WARUNKI UCZESTNICTWA
 W rozgrywkach startują profesjonalne drużyny z Gminy Zbąszyń: Błędno Nądnia, Huragan
Łomnica, Płomień Przyprostynia, Płomień Przyprostynia B, ATE Wicher Strzyżewo;
 Zespół liczy 10 zawodników zgłoszonych na piśmie u organizatora przed rozpoczęciem
rozgrywek /uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat muszą dołączyć zgodę rodziców;
 Na karcie zgłoszeniowej wpisywany jest również trener (może być grający trener) oraz
kierownik drużyny;
 Zespoły są zobowiązane przystąpić do meczu w regulaminowym składzie;
 Zawodnik może grać tylko w jednej drużynie;
 Drużyna gra w jednolitym stroju;
SPOSÓB PROWADZENIA ROZGRYWEK
 Turniej rozgrywany będzie systemem „każdy z każdym”;
 Mecze trwają 1x 15 minut;
 Bramki 3x2 m;
 Zmiany zawodników tzw. hokejowe;
 Zawodnik może wejść wówczas, gdy zmieniany będzie się znajdował już za boiskiem w
strefie zmian;
 W grze bierze udział 5 zawodników : 4 w polu i bramkarz ; min 3 zawodników (przypadku
kar indywidualnych);
 Gra bez spalonego;
 Rzut karny z odległości 7 m.;
 Bramkarz może chwytać piłkę rękoma w obrębie wyznaczonego pola bramkowego;
 Odległość „muru” od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 3m.;
 Jeżeli piłka uderzy w konstrukcję dachową to gra zostaje przerwana przez sędziego.
Wznowienia dokonuje drużyna przeciwna z miejsca, w którym linia boczna boiska łączy się z
miejscem uderzenia piłki;
 Żółta kartka 2 minuty kary, możliwy wcześniejszy powrót na boisku po utracie bramki przez
własny zespół;
 Druga żółta kartka – wykluczenie z gry do końca meczu, osłabienie zespołu przez okres 2min;
 W przypadku rażąco niesportowego zachowania (trakcie pobytu na boisku jak i na widowni),
organizatorzy mają prawo do ukarania zawodników lub całej drużyny poprzez odsunięcie z
rozgrywek turniejowych, uwzględniając wcześniejsze decyzje sędziego (nałożone kary).;
 Ostateczna decyzja o odsunięciu z rozgrywek lub dyskwalifikacji należy do organizatorów;
 W przypadku, gdy żółtą kartkę otrzymują zawodnicy obydwu drużyn, w wyniku, czego ich
składy są osłabione równą liczba zawodników, nie ma możliwości uzupełnienia zespołu po
utracie bramki;
 Zawodnik wykluczony z gry (czerwona kartka) nie ma prawa powrócić na boisko w meczu,
którym otrzymał czerwoną kartkę;


















Drużyna, która jest zdekompletowana na skutek czerwonej kartki nie ma możliwości
uzupełnienia składu przez 4 min;
Zawodnik upomniany żółtą lub czerwoną kartką na ławce rezerwowych automatycznie osłabia
zespół, drużyna gra w osłabieniu według powyższych przepisów.
W rozgrywkach turniejowych obowiązuje zasada „Fauli Akumulowanych” – 5, 8, 10 i każdy
kolejny faul drużyny, karany jest rzutem karnym przedłużonym (9 metr);
Jeżeli faul nastąpił w polu karnym dyktowany jest rzut karny, wykonywany z 7 metra.
Gra „wślizgiem” traktowana jest, jako faul z wyjątkiem, gdy „wślizg”, nie powodował
kontaktu z przeciwnikiem lub utrudnienia gry.
Zagranie przez zawodnika ręką zaliczane jest, jako faul;
Gra w parterze jest zabroniona;
Czas może być zatrzymywany tylko na żądanie sędziego;
Rzut rożny wykonywany jest z narożnika pola gry wyznaczonego trójkątem o bokach 30x30
cm i podstawie 42 cm;
Rzut od bramki wykonywany jest przez bramkarza z własnego pola. Piłka po zagraniu
bramkarza musi opuścić pole karne;
Aut wykonywany jest z linii bocznej. Piłka stojąca podana może zostać tylko nogą. Zawodnik
drużyny przeciwnej musi się znajdować przynajmniej 2 metry od wprowadzającego piłkę do
gry;
Specjalne przeszkadzanie w wykonywaniu autu będzie karane upomnieniem.
Czas wznowienia gry wynosi 4 sekundy z rzutu z autu;
Sędzia decyduje czy rzut wolny ma być wykonywany na gwizdek.
W przypadku rażąco niesportowego zachowania w trakcie pobytu na boisku, jak i na widowni,
organizatorzy mają prawo do ukarania zawodników lub całej drużyny przez odsunięcie z
rozgrywek.
Za czynną napaść na sędziego, innego zawodnika lub współpartnera zawodnikowi grozi
dożywotnia dyskwalifikacja.

KLASYFIKACJA
 Za zwycięstwo zespół otrzymuje 3 punkty, remis 1 pkt., przegrana 0 pkt., walkower 5:0
 O kolejności zajętych miejsc w rundzie zasadniczej decyduje:
- większa liczba dużych pkt.;
- wynik bezpośredniego meczu;
- lepszy stosunek bramek;
- większa ilość zdobytych bramek;
 W przypadku wycofania się którejś z drużyn z Turnieju przed zakończeniem rozgrywek
wszystkie wyniki meczów z udziałem tej drużyny traktuje się jako walkowery (5:0);
NAGRODY
 Wszystkie zespoły otrzymują puchary;
 Wyróżnienia indywidualne w kategorii: MVP (najbardziej wartościowy zawodnik), najlepszy
strzelec, najlepszy bramkarz;
SPRAWY RÓŻNE
 Turniej zostanie rozegrany bez udziału publiczności;
 Wszystkich uczestników turnieju obowiązują przepisy i Rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu;
 Obsługę sędziowską, techniczną oraz sprzęt do gry zapewnia organizator;
 Dojazd drużyn na koszt własny;
 Organizator zapewnia napoje chłodzące na drużynę – woda mineralna niegazowana;
 Organizator zapewnia skromny poczęstunek dla drużyny (maksymalnie dla 12 osób);
 Wszystkich zawodników obowiązuje zmienne obuwie sportowe o jasnej lub kauczukowej
podeszwie;
 Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność;
 Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych
wypadków;
 Za przedmioty pozostawione w szatniach organizatorzy nie biorą odpowiedzialności;





Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora;
Życzymy wszystkim zespołom osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych w duchu
zdrowej rywalizacji na boisku.
Wszystkie aktualności związane z Turniejem dostępne będą na stronie: www.centrumsportuzbaszyn.pl

PROGRAM MINUTOWY TURNIEJU
12.30 –

Przyjazd drużyn

12.45 –

Otwarcie Turnieju

Kolejka I
13.00 Płomień B Przyprostynia - Płomień Przyprostynia
13.20 Huragan Łomnica
- Wicher Strzyżewo
Kolejka II
14.00 Płomień Przyprostynia - Błędno Nądnia
14.20 Płomień B Przyprostynia - Huragan Łomnica
Kolejka III
14.40 Huragan Łomnica
- Błędno Nądnia
15.00 Płomień B Przyprostynia - Wicher Strzyżewo
Kolejka IV
15.20 Płomień Przyprostynia - Huragan Łomnica
15.40 Wicher Strzyżewo
- Błędno Nądnia
Kolejka V
16.00 Wicher Strzyżewo
- Płomień Przyprostynia
16.20 Błędno Nądnia
- Płomień B Przyprostynia
16.45 Zakończenie Turnieju
KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA
1. ….............................................................
2. ….............................................................
3. ….............................................................
4. ….............................................................
5. ….............................................................
6. ….............................................................
Najlepszy zawodnik
….............................................................
Najlepszy bramkarz
….............................................................
Najskuteczniejszy zawodnik
….............................................................

Załącznik nr 1 do Regulaminu w sprawie Zasad korzystania z obiektów
Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

1. Korzystający z obiektów Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki Rekreacji
zobowiązuje się do przestrzegania, stosowania oraz egzekwowania od osób
przebywających na terenie obiektów (w ramach zajęć danej grupy), obowiązujących
przepisów oraz wytycznych ogłoszonych przez właściwe ministerstwa dotyczące
stanu epidemii na terytorium kraju.
2. Środki do obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu oraz przed jego
opuszczeniem zapewnia administrator obiektu.
3. W przypadku pojawienia się nowych zaleceń lub ich zmiany korzystający
zobowiązuje się do korzystania z obiektu zgodnie z ogłoszonymi przepisami.
4. Zawody odbywają się bez udziału publiczności.
5. Zabiegi dezynfekcyjne sprzętu wykonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami
i szczególną dbałością o obiekt (żeby nie doprowadzić do odbarwienia powierzchni
podłóg sportowych).
6. Wszystkich obowiązują przepisami prawa wymagania dotyczące zakładania i noszenia
maseczek lub przyłbic.
7. Grupy uczestniczące w zawodach, przebywające na widowni zajmują wyznaczone
miejsca z zachowaniem stosownego dystansu.
8. Korzystający z obiektu wchodzą na jego teren wyłącznie właściwymi, oznaczonymi
wejściami.
9. Ze względu na trwający stan epidemii rekomenduje się rezygnację z kąpieli. Na
wyraźnie życzenie administrator obiektu udostępni prysznic z zastrzeżeniem, że
jednocześnie z kąpieli mogą korzystać maksymalnie 4 osoby.
10. Po zakończeniu zajęć grupy niezwłocznie opuszczają obiekt.
11. Grupy obowiązkowo wypełniają imienne listy wszystkich osób uczestniczących w
turnieju. Listy pozostają u administratora obiektu.

