TURNIEJE PLAśOWEJ PIŁKI NOśNEJ
1. CEL:
- propagowanie aktywnego wypoczynku na świeŜym powietrzu,
- popularyzacja plaŜowej piłki noŜnej
- promowanie zasad FAIR PLAY
2. ORGANIZATOR:
- Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
3. TERMIN I MIEJSCE:
Turnieje odbędą się w terminach: 18.07.09r. oraz 01.08.09r. o godz. 900 w SP 11
przy ul.Keniga 20
4. UCZESTNICTWO:
W turniejach uczestniczą zespoły, które zgłoszą się do Urzędu Dzielnicy Ursus do
dnia 17.07.2009r. do godz. 1200
5. SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej rozgrywany będzie systemem w zaleŜności od ilości zgłoszonych druŜyn do
turnieju
/pucharowy, kaŜdy z kaŜdym, grupowy, mieszany/
6. PODSTAWOWE PRZEPISY I ZASADY ROZGRYWEK
- uczestnicy
w rozgrywkach uczestniczą druŜyny 4 osobowe + 2 rezerwowych, bezpośrednio w
grze bierze udział 4 zawodników, w tym bramkarz
- czas gry
2 x 5 min, przerwa 1 min.
- wynik meczu
kaŜde spotkanie musi zakończyć się wynikiem rozstrzygniętym. W przypadku remisu
w regulaminowym czasie gry następuje seria rzutów karnych wykonywanych z
połowy boiska jeden na jednego (system hokejowy)
1 seria - 2 strzały (zawodnicy kończący grę), 2 seria (do skutku) po 1 strzale
- zmiany zawodników podczas trwania meczu, bez ograniczeń (system hokejowy),
- wynik spotkania ustalony na boisku przez sędziego jest ostateczny i nie ulega
weryfikacji,
- auty wybijane jako rzut wolny pośredni,
- kary
Przewinienia karane są: ostrzeŜeniem, kartką Ŝółtą i/lub czerwoną (wykluczenie).
Zachowania niezgodne z zasadami fair play i sportową rywalizacją (równieŜ słowne)
nałoŜona moŜe zostać kara dodatkowa - 1 min. kary. DruŜyna moŜe kontynuować
grę wówczas, gdy na boisku będzie, co najmniej dwóch zawodników, w innym
przypadku następuje dyskwalifikacja druŜyny w danym meczu. KaŜdy faul karany jest
rzutem wolnym bezpośrednim
- rzut karny
wykonywany jest z połowy boiska jeden na jednego (system hokejowy)
- inne postanowienia

- zawodnicy grają na boso lub w elastycznych ściągaczach,
- druŜyny powinny posiadać jednakowe koszulki
- organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przepisach
7. SPRAWY FINANSOWE:
koszty organizacji i prowadzenia Turniejów PlaŜowej Piłki NoŜnej ponoszą
organizatorzy..
8. NAGRODY:
Po zakończeniu dwóch turniejów dla zwycięzców w łącznej klasyfikacji przewidziane
nagrody:
- I miejsce
10 pkt
- II miejsce
8 pkt
- III miejsce
6 pkt
- IV miejsce
4 pkt
- V miejsce
2 pkt
- VI miejsce
1 pkt
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) organizator zastrzega sobie wyłączną interpretację regulaminu,
b) zespoły uczestniczące w turniejach ubezpieczają się we własnym zakresie,
uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie będzie ponosił
odpowiedzialności za wynikłe wypadki,
c) zawodnicy uczestniczący w turniejach winni posiadać aktualne badania lekarskie
stwierdzające zdolność do gry w plaŜowej piłce noŜnej lub w dniu zawodów złoŜą
oświadczenie, Ŝe są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do gry w plaŜowej piłce
siatkowej, startują na własne Ŝyczenie i nie będą rościć od organizatorów Ŝadnych
odszkodowań z tego tytułu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana zgoda
obojga rodziców lub opiekunów.
d) organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w miejscu
organizowanych turniejów
10. INNE
- o wszystkich sprawach spornych wynikających z przepisów gry, podczas trwania
Turnieju decyduje Sędzia Główny Turnieju,
- o wszystkich sprawach związanych z organizacją Turnieju decyduje Organizator,
- uczestnicy potwierdzą znajomość Regulaminu własnoręcznym podpisem,
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