Turniej Piłki Nożnej
,,Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej” 26.05.2018
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Organizator: OSiR w Mosinie, UKS ORLIK Mosina
Miejsce: boisk ORLIK w Mosinie, ul. Krasickiego 16.
Termin turnieju: Sobota 26.05.2018, godzina 12:30
Termin zgłoszeń zespołów do 23.05.2018.
Zgłoszenia telefonicznie 607 162 581
W przypadku gdy w zespole osoby niepełnoletniej, obowiązuje ( zgoda rodziców lub opiekuna ).
Minimalny wiek – rocznik 2004 i starsi.
O uczestnictwie w turnieju decyduje brak przeciwwskazań zdrowotnych. Zespoły ubezpieczają się na
własny koszt.
Drużyna zgłasza 10 zawodników do gry. Rozgrywają mecze w składzie 5 zawodników w polu +
bramkarz.
Zmiany zawodników dokonywane są w systemie hokejowym (w strefie zmian).
Pole gry: 50m x 30m..
Obowiązują zasady gry w piłkę nożną na trawie PZPN.
Gra bramkarza – wg przepisów piłki nożnej. Czas na wprowadzenie piłki do gry – 4 sekundy. Po
upływie tego czasu piłkę przejmuje drużyna przeciwna.
Za niezadowolenie z decyzji sędziego, niesportowe zachowanie, naruszenie przepisów gry, sędzia ma
prawo do udzielenia zawodnikowi upomnienia żółtą kartką – kara 2 minutowa lub ukarania czerwoną
kartką – wykluczenie z gry (drużyna może uzupełnić skład po upływie 2 minut), zawodnik ukarany
czerwoną kartką nie może wystąpić w następnym spotkaniu. Ewentualną wyższą karę orzeka
organizator. W przypadku utraty bramki przez drużynę grającą w osłabieniu, zawodnik ukarany może
powrócić na boisko.
System rozgrywek będzie przedstawiony w dniu turnieju w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
Szczegółowy terminarz meczy zostanie dostarczony na osobnym formularzu.
Czas gry będzie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
Klasyfikacja – o kolejności zajętych miejsc decydują:
- ilość zdobytych punktów ( 3 – 1 – 0 );
- różnica bramek z bezpośredniego meczu;
- różnica bramek ze wszystkich meczy;
- większa ilość zdobytych bramek;
W przypadku równej liczby punktów więcej niż dwóch zespołów o kolejności w grupie decyduje mała
tabela sporządzona wyłącznie dla zainteresowanych drużyn, w której obowiązują następujące zasady:
- ilość zdobytych punktów w meczach z zainteresowanymi zespołami;
- różnica bramek w tych meczach;
- większa ilość zdobytych bramek w tych meczach;
- różnica bramek ze wszystkich meczy;
- większa ilość zdobytych bramek we wszystkich meczach.
Za szkody powstałe podczas trwania turnieju organizator będzie wyciągał konsekwencje finansowe.
Sprawy sporne rozstrzyga kierownik zawodów p. Marcin Jakubowski
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